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HAYVAN SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI PROJE LİSTESİ 

YENİ TEKLİF PROJELER 

Sıra 
No 

Proje Lideri  Proje Adı Kurum 
Sayfa
No 

1 Merve DEMİR 
Türkiye’de Rift Vadisi Ateşi Virusu 
Epidemiyolojisinin Moleküler ve Serolojik 
Yöntemlerle Araştırılması (Doktora Tezi) 

Pendik 
VKE 
 

10 

2 Onur ÜLGENALP 
Ruminantları Enfekte Eden Pestivirusların 
Ayırıcı Tanısı ve Moleküler 
Karakterizasyonu (Doktora Tezi) 

Pendik 
VKE 
 

12 

3 Dr. Züleyha PESTİL 

Marmara Bölgesi Sığırcılık İşletmelerinde 
Bovine Respiratorik Sinsityal Virus 
(BRSV) Enfeksiyonunun Prevalansı ve 
BRSV Suşlarının Moleküler 
Karakterizasyonu 

Pendik 
VKE 
 

13 

4 Dr. Züleyha PESTİL 
Türkiye’de Yetiştirilen Develerde MERS 
CoV Enfeksiyonunun Seroprevalansı 

Pendik 
VKE 

15 

5 Osman KARA 
Sığırlarda Yağ Adjuvantlı Şap Aşısı ile 
AL(OH) Jelin Eşzamanlı Uygulanması ve 
Buna Bağlı Bağışıklığın Araştırılması 

Şap Enst. 16 

6 Solmaz ÖZKAN 
Farklı Altlık Materyallerinin Buzağılarda 
İshale Neden Olan Enfeksiyöz Ajanlar 
Üzerine Etkisi 

Lalahan 
UHAEM  
 

18 

7 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 (Doktora Tezi) 

Pendik 
VKE 
 

19 

8 
Dr. Mehmet Hakan 
TABAK 

Marmara Bölgesinde Q-fever Hastalığının 
Epidemiyolojisi ve Kenelerin Vektörel 
Potansiyelinin Araştırılması 

Pendik 
VKE 

21 

9 Dr. Cevdet YARALI 

Veteriner Kontrol Merkez Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğünün Sorumluluk 
Alanına Giren İllerdeki Neonatal 
Buzağı/Kuzu/Oğlak Ölüm Nedenlerinin 
Araştırılması 

Etlik 
VKMAE 
 

22 

10 Fatma AKBABA 

Ruminant Akciğerlerinden İzole Edilen 
Pasteurella multocida, Mannheimia 
haemolytica ve Histophilus somni’nin  
Antimikrobiyal Duyarlılıklarının 
Araştırılması 

Konya 
VKE 

24 

11 Aslı KILIÇ 

Marmara Bölgesi’nden Toplanan 
Ruminant Numunelerinde Pasteurella 
multocida Enfeksiyonlarının İncelenmesi, 
Real Time PCR ile Teşhisi ve Multilocus 
Sequence Typing (MLST) Yöntemi İle 
Filogenetiğinin Araştırılması 

Pendik 
VKE 

26 



3 
 

12 Seher ŞİMŞEK 
Sığırlarda Postpartum Uterus İnvolusyonu 
Aşamaları ve Hipokloröz Asit Kullanımı 

Lalahan 
UHAEM 

28 

13 Esengül YILDIRIM 
Buzağı İshallerinde Fekal Mikrobiyota 
Transplantasyonu ve Mikrobiyotanın 
Değerlendirilmesi 

Erzurum 
VKE 

30 

14 Mustafa ULUCAN 
Buzağılarda Bruselloz ve Q humması 
Hastalıklarının Serolojik İncelemesi 

Erzurum 
VKE 

32 

15 Dr. Fahriye SARAÇ 
Bivalan Contagious Ecthyma (orf) Aşısı 
Geliştirilmesi ve Kuzu-Oğlaklarda 
Bağışıklık Çalışmaları 

Pendik 
VKE 

34 

16 Dr. Serdar UZAR 
Contagious Ecthyma (CE) Aşısının 
Tavşanlarda İntradermal (ID) Yolla 
Bağışıklık ve Zararsızlık Çalışmaları 

Pendik 
VKE 

36 

17 Bünyamin İREHAN 

Elazığ, Malatya ve Diyarbakır İllerindeki 
Sığır Abortlarında Besnoitia besnoiti’ nin 
Real Time PCR ve Histopatolojik 
Yöntemlerle Araştırılması ve Moleküler 
Karakterizasyonu 

Elazığ 
VKE 

38 

18 Yunus ARZIK 
Akkaraman Irkı Koyunlarda Parazit 
Direnci ile İlişkili QTL Bölgelerinin 
Tespiti (Doktora Tezi) 

Lalahan 
UHAEM 

39 

19 Halil ERGÜN 

Veteriner Hekimlikte Yaygın Olarak 
Kullanılan Tetrasiklin, Kinolon Grubu 
Antibiyotikler ve Azol Grubu 
Antifungallerin Farklı Metallerle 
Kombinasyonu Sağlanarak Antimikrobiyal 
Etkinliklerinin Geliştirilmesi  

Etlik 
VKMAE 

41 

20 Ertuğrul GÜNEŞ 

Yarış Atlarında Oral ve Parenteral B12 
Vitamini Uygulamasının, Kan ve İdrardaki  
Kobalt Miktarı Üzerine Etkilerinin Doping 
Kontrolü Açısından Araştırılması (Doktora 
Tezi) 

Pendik 
VKE 
 

43 

21 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 
 

45 

22 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 
(Doktora Tezi) 

Akdeniz  
SÜAÜEE 

47 

23 Eda ONUR 

Klor Dioksitin Juvenil Levrek 
(Dicentrarchus labrax L.,1758) Üzerindeki 
Patolojik Etkileri (Doktora Tezi) 
 

Akdeniz  
SÜAÜEE 
 

49 
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24 Dr. Mustafa TÜRE 
Bakteriyel Balık Hastalıklarının 
Kontrolünde Faj Terapisi 

Trabzon 
SÜMAE 

51 

25 
Serhat Murat 
ALKAN 

Keban ve Karakaya Baraj Göllerinde 
Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus 
mykiss Walbaum, 1792) İşletmelerinde 
Flavobacterium psychrophilum ve 
Flavobacterium columnare Etkenlerinin 
Varlığının ve Yaygınlığının Araştırılması 

Elazığ 
SÜAE 
 

53 

26 
Dr. Abdulkasım 
İÇYEROĞLU 

Doğal Enfekte Gökkuşağı Alabalıklarında 
(Oncorhynchus mykiss) Hareketli 
Aeromonas’ların İdentifikasyonu, Real-
Time PCR ile Aeromonas hydrophila’nın 
Saptanması ve Antijenik Özelliklerinin 
Diğer Türlerle Karşılaştırılması 

Elazığ 
SÜAE 
 

55 

27 Ahmet Emir ŞAHİN 
Varroa destructor Mücadelesinde Yeni Bir 
Yaklaşım; Lityum Klorür 

Ordu AAE 56 

28 Tuğçe OLGUN 

Efe Bal Arısında (Apis mellifera 
anatoliaca) Islah Parametreleri ile 
Hijyenik Davranış ve Hastalıkların İlişkisi 
(Varroa-Nosema-Kireç-Bakteriyel Yavru 
Çürüklüğü Hastalığı) 

Ege TAE 
 

58 

29 Nuri FİDAN 

Arı Sağlığında Varroa destructor’a Karşı 
Kullanılan Veteriner İlaç Etken Madde 
Flumetrin’e Karşı Türkiye’de  Direnç 
Gelişiminin Araştırılması 

Ordu AAE 60 

 
SONUÇLANAN PROJELER 

30 Dr. Mustafa KARS 
İn-Vivo Yöntemlere Alternatif Olarak İn-
Vitro Yöntemle İnaktif Newcastle 
Hastalığı Aşılarında Etkinlik Tayini 

Bornova 
VKE 

63 

31 
Dr. Can 
ÇOKÇALIŞKAN 

Kullanımda Olan Şap Aşılarının Çoklu 
Adjuvant Kullanımı İle Güçlendirilmesi 

Şap Enst. 64 

32 
Sadık Onur 
KARAÇAM 

Şap Aşılarının Hazırlanmasında, BHK-21 
An73 Hücresinin Optimum Üreme 
Karakteristiğinin Belirlenerek Antijen 
Miktarının Artırılması 

Şap Enst. 65 

33 
Dr. Can 
ÇOKÇALIŞKAN 

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

Şap Enst. 66 

34 
Dr. Aydın 
COŞKUNER 

Serumsuz Vasat Kullanılarak Üretilen 
Antijenlerden  Şap Aşısının Hazırlanması 

Şap Enst. 67 

35 Ahu Kader KARA 
İnaktif Şap Aşısı ile Üçgün Hastalığı 
Aşılarının Sığırlarda Birlikte Kullanılması 

Şap Enst. 68 

36 
Dr. T. Onur 
KEVENK 

Biyoreaktörde Anthraks Aşısı Üretimi 
Geliştirilmesi 

Etlik 
VKMAE 

70 
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37 
Dr. Ş. Gülsün 
ÇİZMECİ 

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

Etlik 
VKMAE 

71 

38 
Dr. Özden 
KABAKLI 

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

Etlik 
VKMAE 

73 

39 Dr. Ufuk EROL 

Kızıl Tilki (Vulpes vulpes) İntestinal 
Sistem Helmintleri ve Ruminantlarda 
Hastalık Oluşturan Helmintlerin Kızıl 
Tilkilerdeki Yaygınlığının Belirlenmesi 

Etlik 
VKMAE 

74 

40 Ahmet MEFUT 
Akdeniz Bölgesindeki Akvaryum 
İşletmelerinde Bakteriyel ve Paraziter 
Etkenlerin Tespiti 

Akdeniz  
SÜAÜEE 
 

75 

41 
Mehmet 
ÇATALKAYA 

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

Elazığ 
SÜAE 

77 

 
DEVAM EDEN PROJELER 

42 
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 

79 

43 
Kadir AKAR 
 

Brucella melitensis Suşlarının Genetik 
Profillerinin MLVA (Multilokus Değişken 
Sayıda Ardışık Tekrar Analizi), MLST 
(Multilokus Dizi Tiplendirme) 
Yöntemleriyle Değerlendirilmesi (Doktora 
Tezi) 

Pendik 
VKE 

80 

44 
Mesut ŞENEL 
 

Marmara Bölgesindeki Ruminant Atık 
Fötuslarında Toxoplasma gondii ve 
Neospora caninum’un Moleküler, 
Patolojik Yöntemlerle Araştırılması ve 
Etkenin Moleküler Karakterizasyonu 
(Doktora Tezi) 

Pendik 
VKE 

81 

45 
Ş. Hande ERPEK 
 

Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı 
İşletmelerinde Mycoplasma iowae 
Varlığının Bakteriyolojik ve Moleküler 
Yöntemlerle Araştırılması (Doktora Tezi) 
 

Pendik 
VKE 

82 
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46 Onur DEMİR 
Varroosis Mücadelesi İçin Kontrollü Timol 
Salım Sisteminin Geliştirilmesi ve 
Etkinliğinin Araştırılması (Doktora Tezi) 

Pendik 
VKE 

83 

47 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 

84 

48 Sevil ARSLAN 
Sığırlar’da İnaktif Şap Aşısı ve İnaktif 
Mavidil (BTV8) Aşılarının Birlikte 
Uygulanması ve Etkinlik Çalışması  

Şap Enst. 86 

49 Yeşim TATAN 

Kuduz Virüsü Farklı Saha Suşlarının 
Hücre Kültürü Adaptasyonu ve 
Nötralizasyon Etkinliklerinin Araştırılması 
(Doktora Tezi) 

Etlik 
VKMAE 

87 

50 Şahin ÇAKIR 
Sığır Tüberkülozunun Enfeksiyon 
Dinamiklerinin Epidemiyolojik Olarak 
Araştırılması 

Etlik 
VKMAE 

88 

51 Dr. Erdem SAKA 

Sığır Solunum Sistemi Hastalıkları 
Kompleksi (BRDC) ile İlişkili Bazı 
Patojenler için Real-Time PCR Tespit 
Sisteminin Geliştirilmesi ve Validasyonu 

Samsun 
VKE 

89 

52 
Coşkun AYDIN 
 

Toxocara vitulorum’un Manda 
Yetişticiliğinde Varlığının Araştırılması ve 
Moleküler Karakterizasyonu 

Samsun 
VKE  

90 

53 Bünyamin İREHAN 

Sığır, Koyun ve Keçi Abortlarında Önemli 
Bazı Paraziter Etkenlerin Real Time PCR 
ve Histopatolojik Yöntemlerle 
Araştırılması 

Elazığ 
VKE 

91 

54 
Dr. Aysel İTİK 
EKİNCİ 

Balık Helmintlerinin Teşhisi için Rutin 
Moleküler Tekniklerin Geliştirilmesi 

Elazığ 
VKE 

93 

55 
Nurdan 
URVAYLIOĞLU 

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma 
Enstitüsünde Yetiştirilen Ebeveyn Etlik 
Piliç Saf Hatlarında Aşılama Sonrası 
Oluşan Bağışıklık Yanıtının 
Değerlendirilmesi 

Eskişehir 
Geçit 
Kuşağı 
TAE 

94 

56 Fatih YILMAZ 
Varroa destructor ile Mücadelede Oksalik 
Asitin Rasyonel Kullanım Seçenekleri; 
Bölgesel Ölçekte Pilot Uygulama 

Ordu AAE 96 

57 Samet OKUYAN 
Türkiye Tarımında Yoğun Olarak 
Kullanılan Bazı Pestisitlerin Erkek Arı 
Sperm Kalitesi Üzerine Etkisi 

Ordu AAE 97 

58 
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 

98 

59 Dr. Buket EROĞLU 
Brusella Aşılarının Liyofilizasyonunda, 
Farklı Proses Parametreleri Kullanarak 

Pendik 
VKE 

100 
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Liyofilizasyon Verimi ve Stabilitesinin 
Araştırılması 

60 
Dr. Gülseren 
YILDIZ ÖZ 

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

Pendik 
VKE 

102 

61 Ayşe PARMAKSIZ 

Koyun Keçi Çiçek Aşısı ile Aşılanmış 
Sığırlarda LSD Hastalığına Karşı Oluşan 
İmmunolojik Yanıtın ELISA ve Virus 
Nötralizasyon Testi ile Değerlendirilmesi 
(Doktora Tez Projesi) 

Pendik 
VKE 

103 

62 Dr. Fahriye SARAÇ 

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

Pendik 
VKE 

105 

63 Dr. Serdar UZAR 
İnfeksiyöz Karakterli Erken Dönem 
Buzağı Ölümlerine Karşı Kombine Aşı 
Geliştirilmesi 

Pendik 
VKE 

108 

64 
Züleyha ERGÜN 
KURT 

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

Etlik 
VKMAE 

109 

65 Bahadır KILINÇ 

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

Etlik 
VKMAE 

113 

66 
Neslihan 
AKBULUT TOSUN 

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

Etlik 
VKMAE 

115 

67 
Dr. Pelin TUNCER 
GÖKTUNA 

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

Şap Enst. 117 

68 
Dr. Ayşegül KUDU 
ÖNAL 

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

Şap Enst. 119 

69 
Dr. Ayşegül KUDU 
ÖNAL 

Şap Aşılarında Koruyucu Olarak 
Thiomersal Kullanılması 

Şap Enst. 120 

70 
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. 121 

71 Sevil ARSLAN 
İnaktif Şap Aşısı ile Attenüe Mavidil 
Aşısının Koyunlarda Birlikte Kullanılması 

Şap Enst. 122 

72 Osman KARA 
Formaldehitin Şap Virüsü 146S 
Partikülünün Stabilitesine Etkisinin 
Araştırılması 

Şap Enst. 123 

73 Osman KARA 
Şap Aşılarında Bağışıklığı Artırmak için 
Yeni ve Yerli Adjuvant Geliştirilmesi 
 

Şap Enst. 124 



8 
 

74 
Dr. Ediz Kağan 
ÖZGEN 

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

Erzurum 
VKE 

125 

75 Murat ÖZMEN 

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

Erzurum 

VKE  
126 

76 
Neslihan ÖZSOY 
TAŞKIRAN 

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

Ege TAE 128 

77 Nevin TURUT 
Bal Arılarında Hastalık Etkeni Olan 
Patojenlerin Multipleks Real-Time PCR ile 
Tanımlanması 

Adana 
VKE 130 

78 Yusuf AKPINAR 

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

Konya 
VKE 

131 

79 Dr. Yasin GÜLCÜ 
DIVA Yaklaşımına Yönelik Olarak, Sığır 
Brusellozisinin Tanısı İçin Protein Eldesi 
ve Hızlı Tanı Kiti Geliştirilmesi 

Konya 
VKE 

132 

80 Dr. Yasin GÜLCÜ 

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

Konya 
VKE 

134 



9 
 

 

 
 

T.C. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

YENİ TEKLİF PROJELER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



10 
 

Proje Başlığı 
Türkiye’de Rift Vadisi Ateşi Virusu 
Epidemiyolojisinin Moleküler ve Serolojik 
Yöntemlerle Araştırılması (Doktora Tezi) 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Merve DEMİR 

Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Nuri TURAN 

Proje Bütçesi 46.140 TL 

Proje Süresi 01.01.2021 - 01.01.2023 

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve 
Katkısı 

İstanbul Cerrahpaşa Üni. Veteriner Fakültesi 
Danışmanlık 
Adana, Elazığ, Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüleri 
TİGEM (Çukurova, Ceylanpınar ve  Kazım Karabekir 
Tarım İşletmeleri) Numune Temini 

 
PROJE ÖZETİ 

Dünyada artan nüfus ile orantılı hayvansal protein gereksiniminin artması sonucu, hayvan ve 
hayvansal madde ticaretinin daha geniş alanlarda ve farklı bölgelerde yapılması sonucu 
hastalıklar da daha kolay taşınmaktadır. Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri ise egzotik 
bölgelerde görülen hastalık etkenlerini taşıyan vektörlerde farklı bölgelere yayılım göstererek 
hayvan hastalıklarının taşınmasına sebep olmaktadır. 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 
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 sağlığında, 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 İllerimiz başta olmak üzere çevre illeri de kapsayacak şekilde, sığır, 
koyun, 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. 
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Projenin Amacı ve Gerekçesi: 

Ülkemiz hayvanlarında RVAV’a karşı bağışıklık mevcut olmadığı için olası geniş kapsamlı 
bir epidemide duyarlı hayvanların enfeksiyona maruz kalmaları sonucu yaygın ölümler, yavru 
atmalar, verim kayıpları, hayvansal ürünlerin ihracatının kısıtlanması; Ülke ekonomisinde ve 
bunun yanı sıra virusun zoonotik karakterde olması nedenliyle de halk sağlığında ciddi 
problemlerle sebep olma olasılığı yüksek potansiyellidir. Ülkemiz ihbari mecburi hayvan 
hastalıkları listesinde yer almakta olan RVAV için 2017 yılında insan ve hayvanlarda 
seropozitiflik bildirilmiştir. Bu durum önceki yıllarda Ülkemiz için düşük ve uzak bir risk 
oluşturduğu varsayılan RVA için; etkili koruma kontrol önlemleri ve eylem planları 
oluşturulması, hastalığın olası giriş yolları ve sebeplerinin ortaya konması adına ciddi ve 
geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. 

Bu kapsamda hastalığın bildirimi yapılan ve hala mevcut olduğu ülkelerden, kontrolsüz 
hayvan hareketleriyle RVAV enfekte hayvanların ve küresel ısınma sebepli vektörlerin 
Ülkemize erişme ve ilk giriş noktaları olma olasılığı yüksek Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu 
sınır illerimiz başta olmak üzere çevre illeri de kapsayacak şekilde, duyarlı hayvanlar olan 
sığır, koyun, keçi, gibi çiftlik hayvanlarından alınacak olan kan numuneleri ile abort fetüsler 
ve neonatal yavru ölümlerinden alınacak olan kan, iç organ numunelerinde RVA’ nın ELİSA 
ile serolojik ve PCR ile moleküler epidemiyolojisinin araştırılması amaçlanmaktadır. 

Rift Vadisi Ateşi Hastalığının geniş saha çalışmalarıyla incelenmesi; Ülkesel olarak virusun 
prevalansının belirlenmesine, izolasyon ve idendifikasyonu sağlanarak bulaşma yollarının 
tespitine, mevcut risk analizinin güncellenmesi ve olası epidemiler için strateji 
geliştirilmesine, hastalık ve vektör ile ilgili koruma ve kontrol önlemlerinin alınması ile tek 
sağlık konseptinde değerlendirildiğinde insan ve hayvan sağlığının korunmasına ciddi katkı 
sağlayacaktır. 
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Proje Başlığı 
Ruminantları Enfekte Eden Pestivirusların Ayırıcı 
Tanısı ve Moleküler Karakterizasyonu (Doktora Tezi) 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Onur ÜLGENALP 

Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Tuba Çiğdem OĞUZOĞLU 

Proje Bütçesi 120.806 TL 

Proje Süresi 01.01.2021 - 01.01.2023 

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve 
Katkısı 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Danışmanlık 

 
PROJE ÖZETİ 

Pestiviruslar, sığırlarda  Bovine Virus Diarrhoea Virusu (BVDV) ve küçük ruminantlarda  
Border Disease Virusu (BDV) olmak üzere klasik viral taksonomide adlandırılmıştır. 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 işletmelerin 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. 

Projenin Amacı ve Gerekçesi: 

Farklı suşların moleküler epidemiyolojik verilerini toplayabilmek, ayırıcı tanı için diagnostik 
metot önerisinde bulunmak, türler arası geçiş olasılıklarını test etmek ve ihtiyaç halinde 
primerlerin sentezlenmesi. 
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Proje Başlığı 

Marmara Bölgesi Sığırcılık İşletmelerinde Bovine 
Respiratorik Sinsityal Virus (BRSV) 
Enfeksiyonunun Prevalansı ve BRSV Suşlarının 
Moleküler Karakterizasyonu 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Züleyha PESTİL 

Proje Yürütücüleri 

Dr. Ahmet SAİT, Dr. Belinda AYDIN, Dr. Eray ATIL, 
Onur ÜRGENALP, Mustafa TÜRKDOĞAN, Murat 
EKİNCİ, Merve DEMİR, Güliz  ÇELİK, Mehtap 
ODABAŞI 

Proje Bütçesi 85.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2021 - 01.01.2022 

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve 
Katkısı 

Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Teknik ve  Danışmanlık 

 
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 1500 kan serumu toplanacak, 
işletmelerden bildirilecek solunum yolu enfeksiyonlarından nazal sıvap 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. 

Serum örnekleri ticari bir antikor ELISA kiti ile test edilecektir.  Nazal svap örneklerinin 
ekstraksiyonu yapıldıktan sonra realtime 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. Seroprevalans düzeylerine göre işletmelere aşı önerileri 
yapılacaktır. Ayrıca, elde edilen farklı suşlar ileride planlanacak aşı çalışmaları için 
Enstitümüzde stoklanacaktır. 

Projenin Amacı ve Gerekçesi: 

BRSV’undaki antijenik varyasyonların aşı etkinliği üzerinde sınırlayıcı etkisinin olduğu 
bildirilmektedir. Bu kapsamda, proje kapsamında Ülkemizde özellikle buzağı ve genç 
hayvanlarda solunum problemlerine ve ölümlere neden olabilen BRSV enfeksiyonu ile ilgili 
çalışma bulunmasına rağmen bu çalışmalar az sayıda işletme, tek bir il bazında veya heterojen 
konakçılarda (koyun, keçi) gerçekleştirilmiştir. Planlanan proje ile Marmara bölgesindeki süt 
ve besi sığırcılığı işletmelerinde kapsamlı bir saha taraması ile BRSV enfeksiyonunun 
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bölgesel prevalansının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca enfeksiyon subklinik formda 
seyredebilmekte ve enfeksiyonun işletmede kalmasına ve duyarlı hayvanlar arasında 
yayılmasına neden olabilmektedir. Dolayısıyla, enfeksiyonunun sahadaki durumunun tespit 
edilerek, bölgesel düzeyde enfeksiyonla mücadele ve kontrol çalışmalarına katkı 
sağlayacaktır. Günümüzde, BRSV için geliştirilen aşılar sığırlarda yaygın olarak 
kullanılmaktadır, ancak önceki çalışmalarda sahadan izole edilecek BRSV saha suşlarının 
ileride planlanacak aşı çalışmalarında kullanılması amaçlanmaktadır. 
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Proje Başlığı 
Türkiye’de Yetiştirilen Develerde MERS CoV 
Enfeksiyonunun Seroprevalansı 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Züleyha PESTİL 

Proje Yürütücüleri Dr. Ahmet SAİT 

Proje Bütçesi 25.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2021 - 01.01.2022 

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve 
Katkısı 

Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Danışmanlık 

 
PROJE ÖZETİ 

İnsanlarda MERS-CoV enfeksiyonunun klinik spektrumu asemptomatik veya hafif solunum 
yolu hastalıklarından ağır zatürre ve 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 seroprevalanz 
çalışmaları öncülük etmiştir. Deve serumlarındaki antikor varlığı enfeksiyona maruziyeti 
ortaya koymaktadır. Bugüne kadar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, 
Etiyopya, Tunus, Katar gibi deve yetiştiriciliğinin yapıldığı ülkelerde MERS-CoV varlığı 
araştırılmış ve direk ve indirek tanı yöntemleriyle enfeksiyonun varlığı ortaya konulmuştur. 
Ülkemizde Akdeniz (Antalya, Mersin, Adana, Hatay), Ege (Aydın, İzmir, Muğla, Çanakkale),  
Marmara (Balıkesir, İstanbul, Kocaeli), Orta Anadolu (Nevşehir, Kapadokya, Ürgüp) ve 
Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa, Mardin) bölgelerinde çeşitli amaçlarla (turistik, sportif, yük 
taşıma vd.) 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. 

Projenin Amacı ve Gerekçesi: 

Bugüne kadar ülkemizde MERS-CoV yönünden yapılan araştırma bulunmamaktadır. 2018 
yılı TÜİK verilerine göre ülkemizde toplam 1708 baş deve bulunduğu bildirilmektedir (TÜİK, 
2018). Planlanan bu pilot proje ile MERS-CoV enfeksiyonun ülkemizdeki seroprevalansının 
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Enfeksiyon, doğal rezervuarı olan develerden insanlara 
bulaşabilmektedir. Bu proje kapsamında zoonoz karaktere sahip olan MERS-CoV 
enfeksiyonu  antikor varlığı yönünden araştırılması ve ülkemizde enfeksiyona ilişkin risk 
potansiyelinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 
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Proje Başlığı 
Sığırlarda Yağ Adjuvantlı Şap Aşısı ile AL(OH)3 
Jelin Eşzamanlı Uygulanması ve Buna Bağlı 
Bağışıklığın Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü 

Proje Lideri Osman KARA 

Proje Yürütücüleri 

Doç. Dr. Veli GÜLYAZ, Dr. Can ÇOKÇALIŞKAN, 
Dr.Beyhan SAREYYÜPOĞLU, Abdullah ARSLAN, 
Ceylan GÜNDÜZALP, Eylem ARAS UZUN, Banu 
Bayri ÖZBİLGE, Ayça KÜRKÇÜ, Ergun UZUNLU, 
Deniz KILINÇ, Mehmet Kadri YAVUZ 

Proje Bütçesi 155.280 TL 

Proje Süresi 01.01.2021 - 01.01.2022 

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve 
Katkısı 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
Hayvan Temini 

 
PROJE ÖZETİ 

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. 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. Canlı aşılardan 
farklı olarak, ölü mikroorganizma veya alt birim aşıları genel olarak etkili olabilmeleri için bir 
adjuvant ilavesine gerek duyarlar. Adjuvantlar birlikte verildikleri antijenlere karşı bağışıklık 
cevabını arttırırlar. Böylece aşıların etkinliğinin arttırılmasının yanı sıra  maliyetlerinin 
düşmesini de sağlarlar. Bağışıklık sistemi düşük olan bireylerde aşı etkinliğini artırmak için 
birçok maddenin adjuvant etkisi gösterebilmesine karşın bunların kullanılması toksisiteleri 
veya sebep oldukları yan etkiler dolayısıyla kullanımları sınırlı olmakta veya 
kullanılamamaktadırlar. Bir başka sorun da adjuvant etkisi gösterebilen birçok maddenin 
antijen spesifik olmasıdır. Başka bir ifade ile bir antijen ile kullanıldığı takdirde iyi sonuç 
alınabilirken, bir başka antijen ile aynı etki gözlenmeyebilir. Şap aşılarında uzun zamandır 
sadece Al(OH) jelli veya saponin katkılı adjuvantlar ayrıca yağ adjuvantları başarılı bir 
şekilde kullanılmaktadır. Saponin bazlı adjuvanlar, hücre aracılı bağışıklık sistemini 
uyarmanın yanı sıra antikor üretimini arttırma yeteneğine sahiptir ve adjuvan aktivitesi için 
sadece düşük bir dozun gerekli olması avantajına sahiptir. Mevcut durumda enstitümüze 2004 
yılı itibari ile üretilen aşılar Fransa Sepic firmasından alınan Montanite ISA 206 BVG yağ 
adjuvantı ile double emülsiyon (WOW) olarak hazırlanmaktadır. Bu şekilde hazırlanan 
aşılarla uygulama yapılan  hayvanlarda belli bir düzeyde ve sürede bağışıklık 
sağlanabilmektedir. Bu çalışmada yağ aduvantlı şap aşısıyla aşılanan hayvanlara aynı 
zamanda  Al(OH)3/Saponin uygulaması da yapılacaktır. Böylece Al(OH) jele tutturulan 
saponinin zamana yayılan serbestleşmesiyle hücresel bağışıklık sistemininin daha uzun bir 
süre uyarılması, antikor üretiminin artırılması ve neticede hayvanlarda oluşan bağışıklık 
seviyesinin ve süresinin uzatılması  amaçlanmaktadır. Ayrıca rapel uygulaması ilk aşılamadan 
6 hafta sonra yapılarak sonuçları 4 hafta sonra yapılan rapel  uygulamarı ile 
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karşılaştırılacaktır. Bunun sonucunda da aşılama sayısının azaltılması, şap hastalığının kontrol 
altına alınmasına katkı sunulması ve sahadaki iş yükünün azaltılması hedeflenmektedir. 

Projenin Amacı ve Gerekçesi: 

Mevcut durumda enstitümüze 2004 yılı itibari ile üretilen aşılar Fransa Sepic firmasından 
alınan Montanite ISA 206 BVG yağ adjuvantı ile double emülsiyon (WOW) olarak 
hazırlanmaktadır. Bu şekilde hazırlanan aşılarla uygulama yapılan  hayvanlarda belli bir 
düzeyde ve sürede bağışıklık sağlanabilmektedir. Bu çalışmada yağ aduvantlı şap aşısıyla 
aşılanan hayvanlara aynı zamanda  Al(OH)/Saponin uygulaması da yapılacaktır. Ayrıca rapel 
uygulaması ilk aşılamadan 6 hafta sonra yapılarak sonuçları 4 hafta sonra yapılan rapel  
uygulamarı ile karşılaştırılacaktır. Böylece Al(OH) jele tutturulan saponinin zamana yayılan 
serbestleşmesiyle hücresel bağışıklık sistemininin daha uzun bir süre uyarılması, antikor 
üretiminin artırılması ve neticede hayvanlarda oluşan bağışıklık seviyesinin ve süresinin 
uzatılması  amaçlanmaktadır. Bunun sonucunda da aşılama sayısının azaltılması, şap 
hastalığının kontrol altına alınmasına katkı sunulması ve sahadaki iş yükünün azaltılması 
hedeflenmektedir. 
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Proje Başlığı 
Farklı Altlık Materyallerinin Buzağılarda İshale 
Neden Olan Enfeksiyöz Ajanlar Üzerine Etkisi 

Yürütücü Kuruluş Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi  

Proje Lideri Solmaz ÖZKAN 

Proje Yürütücüleri 
Yasin ERGİDEN, Çağrı Melikşah SAKAR, İlker 
ÜNAL, Barış KILIÇ 

Proje Bütçesi 90.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2021 - 01.01.2023 

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve 
Katkısı 

- 

 
PROJE ÖZETİ 

Sürü devamlılığının sağlanmasında döl verimi parametreleri kadar önemli olan diğer bir 
konuda buzağı kayıplarıyla mücadeledir. Buzağı yetiştiriciliğinde bakım, besleme, çevre 
şartları, sağlık hizmetleri, barınak ve hijyen gibi konular oldukça önemli faktörler arasındadır. 
Sindirim ve solunum yolu enfeksiyonları; ancak buzağıların bulundukları yerlerin temiz, kuru, 
iyi havalandırmalı yerler olmasıyla önlenir. Altlık kullanımı, hastalık yapıcı enfeksiyöz 
ajanlar (bakteri, virüs, mantar ve parazitler) ile ortamda kokuşmaya sebep olan bakteri ve 
mantarların çoğalmasını önleyerek, barınakta sağlık güvencesi oluşturmaktadır. Bu projede, 
farklı altlık materyallerinin buzağılarda ishale neden olan enfeksiyöz ajanlar üzerine etkisi 
incelenecektir.  

Bu amaçla, Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Sığırcılık 
İşletmesinde 2021, 2022 yıllarında doğacak olan 30 baş Siyah Ala buzağı kullanılacaktır. Her 
yıl 15 adet buzağı 3 gruba ayrılacak ve gruplar 5 buzağıdan oluşacaktır. Kontrol grubunda 
yetiştiricilikte yaygın olarak kullanılan sap saman altlık , deneme 1 grubunda maliyeti daha 
yüksek plastik hayvan yataklığı ve deneme 2 grubunda ise çam talaşı altlık olarak 
kullanılacaktır.   

Proje denemeleri boyunca altlık materyallerinden ayda iki kez ve ishal vakalarında total 
bakteri sayımı yapılacaktır. İshal vakalarında buzağılardan dışkı numunesi alınarak total 
bakteri sayımı, hızlı test kiti ile etken tespiti yapılacaktır. Ayrıca bütün buzağılardan her ay ve 
ishal vakaları görüldüğünde tam kan sayımı ve biyokimyasal kan analizleri yapılacaktır. Elde 
edilen veriler doğrultusunda altlıklar arasında ekonomik maliyetler de hesaplanarak buzağı 
ishallerini önlemede etkili, koruyucu, aynı zamanda buzağıların refahına uygun altlık 
modelinin yetiştiricilere tavsiye edilmesi planlanmaktadır. 

Buzağılar günde en az 18 saat yatarlar, bu nedenle dinlenmek için temiz hava ile iyi bir yatak 
(temiz, kuru ve yumuşak) olmazsa olmazdır. Sindirim ve solunum yolu enfeksiyonları; ancak 
buzağıların bulundukları yerlerin temiz, kuru, iyi havalandırmalı yerler olmasıyla önlenir. Bu 
çalışmada, 30 baş Siyah Ala buzağı kullanılacak olup; plastik yataklık, sap saman altlığı ve 
çam talaşının altlık materyali olarak kullanılmasının buzağı ishallerine sebep olan enfeksiyöz 
ajanların çoğalmasına ve ishale bağlı buzağı kayıplarındaki etkilerinin incelenmesi 
amaçlanmaktadır. Proje sonucunda elde edilecek veriler ışığında yetiştiricilere ishale bağlı 
buzağı kayıplarının azaltılmasında yardımcı olmak üzere altlık tavsiyesi yapılabileceği 
planlanmaktadır.   
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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) 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Cumhur ADIAY 

Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Atilla ŞİMŞEK 

Proje Bütçesi 120.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2021 - 01.01.2023 

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve 
Katkısı 

- 

 
PROJE ÖZETİ 

Lumpy Skin Disease (LSD); Poxviridae ailesi, Capripoxvirus genusu içinde yer alan virusun 
neden olduğu sığırların akut viral bir enfeksiyonudur. Hastalık deri, iç organ ve mukozal 
membranlarda yumrulu nodüller ile karakterize olup yüksek morbilite ve ciddi ekonomik 
kayıplara neden olmaktadır. LSD ile mücadelede, en etkili yöntemin aşılama olduğu 
bilinmektedir. Dünyada bu amaçla farklı aşılama stratejileri izlenmektedir. Bazı ülkeler de 
LSD Neethling suşundan üretilmiş attenue canlı aşılar kullanılırken, bazı ülkeler de 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. 

Avrupa Birliği mali işbirliği çerçevesinde katılım öncesi mali yardım aracı (İPA) altında 
Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumsal Kapasite Geliştirme sektörü çalışmaları, 2015 yılı 
aksiyon programı içerisinde yeralan LSD’nin önlenmesi projesi kapsamında 2020 yılından 
itibaren 3 yıl süre ile Trakya bölgesinde homolog aşı uygulaması yapılması planlanmıştır. Bu 
nedenle Neethling suşundan hazırlanan homolog aşının daha önce ülkemizde uygulanmamış 
olması, olası yan etkilerinin ve oluşturduğu bağışıklığın incelenmesi, hâlihazırda ülkemizde 
uygulanan heterolog suştan hazırlanan aşı ile karşılaştırılması önem arz etmektedir.  

Yapılacak bu çalışma ile homolog aşı uygulaması sonrası hayvanların klinik durumlarının 
incelenmesi, oluşması tahmin edilen bağışıklığın etraflıca araştırılması amaçlanmaktadır. 
Daha önce LSD enfeksyonu geçirmemiş ve LSD aşısı uygulanmamış 4-12 aylık sığırlarda, 
homolog aşı uygulamasını takiben ilk bir ay boyunca klinik gözlem, virus saçılımı, izolasyonu 
ve viremi dönemi takip edilecek olup, bir yıl boyunca oluşan humoral ve hücresel bağışıklık 
düzeyleri tespit edilecektir. Hücresel bağışıklıkta interferon-gama miktarı belirlenecek olup, 
humoral bağışıklıkta ise srum nötralizasyon ve ELISA testi uygulanacaktır. Mevcut koyun-
keçi çiçek aşısıyla karşılaştırmalı olarak yapılacak değerlendirme ile bundan sonra yapılacak 
olan çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Projenin Amacı ve Gerekçesi:        

Dünya genelinde birçok ülkede, Lumpy Skin Disease ile mücadele amaçlı homolog suştan 
hazırlanan aşıların ilk kez uygulanmasından sonra, etkinliğinin ve yan etkilerin incelenmesi 
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saha çalışmasıyla yapılmıştır. Homolog suştan hazırlanan aşıların saha çalışmalarında lokal 
veya generalize yan etkiler yanında, süt üretiminde belirli sürede azalma gibi bulgular da 
gözlenmiştir. Yine laboratuvar ortamında yapılan çalışmalarda aşı uygulaması ardından vücut 
sıvılarında viral nükleik asit tespit edilmiş ve virus izolasyonu yapılabilmiştir. Hücresel ve 
humoral immun yanıtın değerlendirilmesi adına yapılan laboratuvar çalışmalarıyla somut 
bilgiler elde edilmiştir. Ülkemizin Trakya bölgesinde 2020 yılında ilk defa uygulanacak olan 
homolog LSD aşısının bahsedilen verilerinin değerlendirilmesi ve ülkemizde uygulanan 
heterolog aşı ile karşılaştırılması, ülkesel, Koyun-Keçi Çiçek Ulusal Referans Teşhis ve Viral 
Aşılar Üretim laboratuvarınca bilgi birikimi açısından son derece önemlidir. Bu çalışma ile 
eldeki verilerin değerlendirilmesi, bu konuda dünyada az sayıdaki benzer çalışmalarla 
kıyaslanması ve üretim çalışmaları devam etmekte olan ülkemizde görülen salgınlardan izole 
edilen yerli LSD sahasuşlarında hazırlanması planlanan aşı çalışmaları için son derece önemli 
olduğu düşünülmektedir. 
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Proje Başlığı 
Marmara Bölgesinde Q-fever Hastalığının 
Epidemiyolojisi ve Kenelerin Vektörel Potansiyelinin 
Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Mehmet Hakan TABAK 

Proje Yürütücüleri 
Doç. Dr Taraneh ÖNCEL, Dr. Zeynep KÜÇÜK 
BAYKAN, Orbay SAYI, Mesut ŞENEL, Aslı KILIÇ, 
Emine DÜZENLİ 

Proje Bütçesi 60.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2021 - 01.01.2023 

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve 
Katkısı 

- 

 
PROJE ÖZETİ 

Marmara bölgesinde yapılacak bu çalışma ile Q-fever hastalığının pozitif olarak tespit edildiği 
sürülerde hastalığın sürü içerisindeki yaygınlığı, olası bulaşı yolları, 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. 

Projenin Amacı ve Gerekçesi: 

Hastalığın sadece serolojik olarak yapılan teşhisin yetersiz olması, hastalığın filyasyonun tam 
olarak belirlenememesi, infeksiyonun asemptomatik ve persiste ilerlemesi ve sürünün gerçek 
durumunun bilinmemesi nedenleri ile bu konuda yapılacak detaylı epidemiyolojik çalışmalara 
ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Proje Başlığı 

Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü’nün Sorumluluk Alanına Giren İllerdeki 
Neonatal Buzağı/Kuzu/Oğlak Ölüm Nedenlerinin 
Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Cevdet YARALI 

Proje Yürütücüleri 

Özcan YILDIRIM, Dr. Erdem DANYER, Uzm. 
Selahattin ŞEN, Dr. Yavuz ULUSOY, Dr. Şirin G. 
ÇİZMECİ, Doç. Dr. Ahmet DENİZ, Dr. Fevziye İpek 
KESKİN, Dr. Sabri HACIOĞLU, Bahadır KILINÇ, 
Enes Gazi ATICI, Dr. Özlem ALTINTAŞ,  Selim 
TUNCER, Adalet DUYUM, Samiye Öznur YEŞİL, 
Çağla KORKMAZ, Zeynep ŞIK, Bora ÜNDAR, Ayşe 
DEMİRHAN, Mehmet BOZDAĞ 

Proje Bütçesi 270.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2021 - 01.01.2023 

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve 
Katkısı 

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 14 İl Müdürlüğü 
Numune temini ve anket  

 
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.  
Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü sorumluluk alanında yer alan 14 ilde yavru 
ölüm nedenlerinin ortaya konulabilmesi için Enstitüye gönderilen yavru hayvan nekropsileri 
yapılarak elde edilen örnekler bakteriyoloji, viroloji ve parazitoloji labolaratuvarlarına 
gönderilecektir. Bakteriyel etkenlerden E. Coli, Salmonella spp., Clostridium spp., 
Mannheimia haemolytica ve Pasteurella multocida, viral etkenlerden Rotavirus, Coronavirus, 
BoHV-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. 

Projenin Amacı ve Gerekçesi: 

Yavru kayıplarının azaltılması hayvancılığımıza önemli katkı sağlayacaktır. Mevcut durumun 
iyileştirilebilmesi için öncelikle sorunların ve oluşturdukları risklerin ortaya konulması 
gerekmektedir. Anketler ve laboratuvar analizleri ile 2021-2023 yılları arasında Veteriner 
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Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü sorumluluk alanı içinde yer alan illerdeki yavru 
kayıplarının gerçek sebeplerinin belirlenmesi, azaltılması ve hatta bertaraf edilmesi için 
Bakanlığımıza veri sağlanması amaçlanmaktadır. 
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Proje Başlığı 

Ruminant Akciğerlerinden İzole Edilen Pasteurella 
multocida, Mannheimia haemolytica ve Histophilus 
somni’nin  Antimikrobiyal Duyarlılıklarının 
Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Fatma AKBABA 

Proje Yürütücüleri 

Dr. Müge DOĞAN, Asuman SOYSAL SARIŞAHİN, 
Dr. Yasin GÜLCÜ, İbrahim DENIZ, Abdülkadir 
KAYA, Sezer AKBABA, Mustafa Emin ÖZ, Fatih 
NEZLİ 

Proje Bütçesi 50.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2021 - 01.01.2023 

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve 
Katkısı 

- 

 
PROJE ÖZETİ 

Ruminantlarda görülen respiratorik sistem hastalıklarının tedavisi için endikasyona sahip 
birçok antimikrobiyal bileşik vardır. Başlıcaları:  aminopenisilinler, sefalosporinler, 
florokinolonlar, linkozamitler, makrolidler, fenikoller, tetrasiklinler ve güçlendirilmiş 
sülfonamidlerdir. Güncel moleküler temelli antimikrobiyal direnç çalışmaları, Pasteurella, 
Mannheimia  ve Histophilus'un diğer Gram negatif ve hatta Gram pozitif bakterilerden bir 
dizi direnç genini edindiğini açıkça göstermektedir.  M.haemolytica, P.multocida ve 
H.somni’nin antimikrobiyal duyarlılığı hakkındaki güncel ve doğru bilgilerin dikkate alınması 
enfeksiyonların kontrolü ve tedavisi için hayati öneme sahiptir. 

Bu kapsamda 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. 

Sonuç olarak 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. 

Projenin Amacı ve Gerekçesi: 

Antimikrobiyal direnç gerek halk sağlığı etkisi gerekse ekonomik maliyeti nedeniyle, son 
yıllarda küresel sağlık gündeminin en temel meselelerinin başında gelmektedir. Bakteriler 
tarafından direnç genlerinin edinilmesi ve direnç aracılı mutasyonların geliştirilmesi, 
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antimikrobiyal ajanların etkinliğini önemli ölçüde azaltmaktadır. Bakteriyel enfeksiyonların 
tedavisi için kullanılan antimikrobiyal ürünlerin uzun vadeli etkinliğinin sağlanabilmesi için 
mikroorganizmaların zaman içindeki antimikrobiyal duyarlılık düzeylerinin dikkatle 
izlenmesi gerekmektedir. 

Önerilen bu çalışma ile ; 

 Ruminantlarda görülen P.multocida, M.haemolytica, H.somni‘nin Konya yöresindeki 
varlığını etken izolasyonu ve identifikasyonu ile açık bir şekilde ortaya koymak, 

 Söz konusu etkenlerin farklı antibiyotiklere karşı geliştirdiği direnç profillerini fenotipik 
ve genotipik olarak karakterize etmek, 

 P.multocida M.haemolytica H.somni’nin antimikrobiyal duyarlılığı hakkında güncel ve 
doğru veriler elde etmek, 

 Antimikrobiyal direnç gelişiminin halk sağlığı açısından tehlikelerini de dikkate alan iyi 
veterinerlik tedavi uygulamalarının yapılabilmesi için katkı sağlanması amacı ile 
mikroganizmalarda gelişen dirençliliğin hayvansal kaynaklardaki düzeyinin bölgesel 
boyutta belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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Proje Başlığı 

Marmara Bölgesi’nden Toplanan Ruminant 
Numunelerinde Pasteurella multocida 
Enfeksiyonlarının İncelenmesi, Real Time Pcr ile 
Teşhisi ve Multilocus Sequence Typing (MLST) 
Yöntemi ile Filogenetiğinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Aslı KILIÇ 

Proje Yürütücüleri Doç. Dr. Emine YALÇIN 

Proje Bütçesi 40.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2021 - 01.01.2023 
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PROJE ÖZETİ 

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 (PZR) 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 akciğer ve nasal svap 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; Fırsatçı patojen P.multocida genleri arasındaki filogenetik 
ilişkilerin belirlenmesi ile patojen suşların 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. 



27 
 

Projenin Amacı ve Gerekçesi: 

P.multocida’nın identifkasyonunda fenotipik yöntemler, iş yükü fazla olan, uzun zaman alan 
ve çoğunlukla değişken sonuçlar verebilen yöntemler olabildiği için  bu  durum 
araştırmacıları, ayrım gücü daha yüksek olan genotipleme yöntemlerini kullanmaya 
yöneltmiştir. Bu çalışma ile P.multocida’nın teşhisinde kullanılan moleküler ve klasik 
yöntemlerin karşılaştırılmasının yanısıra, kommensal ve patojen suşlar yönünden küresel  
izolat koleksiyonuna katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. 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. 
MLST sonuçları konakçı türler, klinik belirtiler ve coğrafi kökenler arasında karşılaştırma 
yapmak için kullanılacaktır. 
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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 sırasında 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 secilecek 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. 

Projenin Amacı ve Gerekçesi: 

Sığırlarda reprodüktif organların yeniden gebe kalabilecek bir şekilde doğum öncesi 
dönemdeki anatomik ve fonksiyonel konumuna yeniden kavuşması için geçen zaman 
postpartum (pp) dönem olarak adlandırılır. Pp dönem fertilitenin devamlılığı açısından ve 
ineğin fertilitesini normal sınırlar içinde devam ettirebilmesi için çok önemlidir. Bu nedenle 
iyi bilinmesi ve doğum sonrası ortaya çıkan bozuklukların en kısa sürede ve uygun şekilde 
tedavi edilmesi gerekir. Pp dönemin uzaması, doğum-ilk östrüs, ilk tohumlama ve gebe kalma 
aralığının uzamasına, dolayısıyla önemli ekonomik kayıplara neden olur. Bu kayıplar doğum 
sırasında ve doğumu takiben kısa süre içerisinde vulva ve vajinanın gevşemesi, serviksin 
genişlemesi, uterusta oluşan negatif basınç ve doğuma yardım girişimleri nedeniyle uterus 
lümeni hayvanın çevresi, derisi ve dışkısındaki patojen veya patojen olmayan 
mikroorganizmalar ile non-spesifik bir şekilde çok yoğun kontaminasyona uğraramasına ve 
uterusun bu bakterileri elemine edememesi sebep olabilmektedir.  

Uterus içerisinde bakteriler 10. güne kadar bulunması kaçınılmaz olup normal olarak 
değerlendirilir. İneklerin neredeyse %90’ında bakteri varlığı mevcuttur (Sheldon, 2004; 
Sheldon ve Dobson, 2004). Bu bakteri türleri genelde geçici mikroorganizmalardır. Uterustaki 
kontaminasyon pp’un ileri dönemlerinde gerileme gösterir ve genelde pp. 15. gün sonrasında 
bakterilerin mümkün olduğunca elemine edilmesi istenir (Leslie, 1983; Lewis, 2003). 
Ovaryum siklik aktivitenin başlamasında bu bakteriyel eleminasyon önemli olduğu 
düşünülmektedir. Bu bakteriyel eleminasyon için uterus içi solusyonlar başta olmak üzere bir 
çok ticari preparat mevcuttur. 

Pp dönemde oluşan verim kayıplarının azaltılması amacıyla yapılan araştırmalar sonucu ticari 
solusyonlar ve diğer preperatlar yoğun bir şekilde tüm dünya çapında kullanılmaktadır. HOCl 
asit, bağışıklık sistemimiz hücrelerinden nötrofil’lerin hemen her gün mikroplarla savaşırken 
ürettiği bir maddedir. Hastalık yapıcı bakterileri, hızlı şekilde farklı noktalardan etkileyerek 
parçalar. Özellikle aktive olmuş nötrofiller, içerdikleri myeloperoksidaz enzimi aracılığıyla 
O2’ nin dismütasyonuyla H2O2’i klorür iyonuyla birleştirerek güçlü bir antimikrobik ajan 
olan HOCl, uzun yıllardır değişik ülkelerde insan kullanımı için temiz, doğaya, insanlara, 
hayvanlara ve bitkilere zarar vermeyen, yüksek düzeyli bir dezenfeksiyon ve sterilizasyon 
ürünü olarak kullanılmaktadır.  

Bu proje ile Hostein ve Simental ırkı sığırlarda uterus involusyonunun takibi ve HOCl asit’in 
etkisinin araştırılması olup HOCl asit’in uterus involusyo’nunda ne derece etkili olabileceği 
hususunda araştırmacılara yeni bir pencere açılarak bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. 
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PROJE ÖZETİ 

Bu araştırma preakut, akut ve kronik ishalli buzağılara, sağlıklı donörlerden alınan bağırsak 
içeriğinin transplantasyonunun terapotik etkisinin ve FMT (Fekal Mikrobiyota 
Transplantasyonu) uygulamasının mikrobiyota üzerindeki etkilerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaçla potansiyel donörlerden gaita ve kan örnekleri alınacaktır. Bu kan 
ve gaita örnekleri paraziter patojenler (Cryptosporodium parvum, Giardia sp, Eimeria spp, 
v.b), viral (BVD- tip-1,2, Coronovirus, Adenovirus, Herpesvirus v.b.) ve bakteriyel 
(Escherichia coli, Salmonella sp., Campylobacter sp, Clostridium spp,.v.b) patojenler 
yönünden natif, flotasyon, ve Real time RT-PCR MinİON cihazı ile incelenecektir ve 
donörlerden alınan kanın biyokimyasal analizleri yapılacaktır. Yapılan bu analizler sonrası 
sağlıklı olduğu kesinleşen donörlerden alınan gaita, ishalli buzağılara endoskopi yoluyla 
verilecektir. 

Mikrobiyota transplantasyonu, ishal nedeniyle bozulan mikrobiyotanın yeniden 
restorasyonunu sağlayıp tedavi süresini kısaltabilecektir. Ayrıca bu çalışmada ishalli 
buzağılarda tranplantasyon öncesi ve sonrası mikrobiyota çeşitliliğinin belirlenmesi 
tranplantasyonun etkinliğinin değerlendirilmesine olanak sağlayacak ve ileriki dönemlerde 
buzağılarda mikrobiyota transplantasyonunun sonuçlarını araştırmak için faydalı olacaktır. 
Çalışmanın olumlu sonuç vermesi halinde sahada antibiyotik kullanımının azaltılması ve 
mikrobiyota tedavisinin yaygınlaşarak ishalden kaynaklanabilecek kayıplar minimize 
edilebilecektir. 

Projenin Amacı ve Gerekçesi: 

Akut veya kronik ishalli buzağılara Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu yönteminin 
uygulanmasıyla, terapotik, patojene özgü bağışıklığın uyarılarak tedavi sürecinin kısaltılması 
amaçlanmıştır. Gerek bölge gerekse ülke hayvancılığını olumsuz etkileyen faktörler içerisinde 
buzağı ishalleri ve bu ishallerin etiyolojisinde de paraziter, bakteriyal ve viral etkenler önemli 
bir yer tutmaktadır.   

Bu çalışma, Bakanlığımızın 2018 yılında başlattığı buzağı ölümlerini %5‘e düşürme 
projesinde buzağı ishallerinden kaynaklı kayıpları azaltma uygulamalarına ek olarak, 
terapotik bir yöntem olabilir. Ayrıca antibiyotik tedavisinde antibiyotik direncinin geliştiği 
durumlarda ve antibiyotik kullanımına bağlı oluşan mikrobiyotadaki fonksiyon 
bozukluklarının giderilmesi için fekal mikrobiyota transpantasyonunun uygulanması ile 
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bağırsak mukozasının restorasyonu sağlanabilir. Ülkemizde akut ve kronik ishalli buzağılarda 
tedavi amaçlı mikrobiyota transplantasyonuna yönelik çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu 
çalışma ileriki dönemlerde buzağılarda mikrobiyota transplantasyonunun sonuçlarını 
araştırmak için faydalı olacaktır. 
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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. 

Projenin Amacı ve Gerekçesi: 

Aborta neden olan önemli hastalıklar arasında bruselloz ve Q humması hastalıkları yaygın 
olarak aborta neden olsalar da gebelik döneminde anneden yavruya etkenler bulaşarak abort 
olmaksızın canlı yavru doğumu görülebilmektedir. Canlı olarak doğabilen dişi hayvanlar ise 
ilk gebeliklerinde taşıdıkları etkenin neden olduğu abort vakası meydana gelecektir. Bu proje 
ile bölgemizdeki büyükbaş hayvancılığın küçükbaş hayvancılığa nazaran daha yoğun olduğu 
üç ilden alınan buzağı kan serum örneklerinde bruselloz ve Q humması hastalıklarının 
oranlarının belirlenmesi, potansiyel reaktör anaç hayvan sayısının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Dünya genelinde hayvancılık ekonomisi için abortlar en büyük problemdir. Abortlar, hayvan 
sürülerinin büyümesine engel olurken yetiştiricilerin emek ve ekonomik kaybına neden 
olmaktadır. Ancak sadece yetiştirici bazında kayba değil ülkenin de milli servetinin kaybını 
oluşturmaktadır. Brusellozis ülkemiz ve özellikle de Enstitümüz çalışma alanı içerisindeki 
illerde en önemli abortif problemdir. Enstitümüze 2012 yılından 2019 yılı Ekim ayına kadar 
toplam 21.708 aborte sığır fötus veya vaginal svap numunesi gelmiş ve bu örneklerin 
incelemesinde 8.914 örnek bruselloz kültür pozitif olarak tespit edilmiştir. Yıllık olarak 
enstitümüze 2.713 abort materyal örneği gelmektedir. Yıllık abort örneklerinde pozitif 
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sonuçyüzdeleri % 33,3-46,7 arasında tespit edilmektedir. Sayısal veriler incelendiğinde 
bölgemizde sığır abortları en önemli problemdir. 

Projede araştırılması istenilen hastalıklar bahsedildiği gibi aborta neden olmaktadır ancak 
anne karnında bulaşma sonrasında canlı olarak doğan yavrular taşıyıcı olarak yaşamını 
sürdürmektedir. Bu yavruların anneleri sürü içerisinde reaktör durumunda olmaktadır. Doğan 
yavrularda erişkin dönemde erkekler veneral bulaşmada rol oynayabilecekken, dişi 
hayvanların da ilk gebelikleri abortla sonuçlanacak ve diğer hayvanlara saçılıma neden 
olacaktır. Bruselloz ve Q humması hastalıklarında, etkenin dişi hayvana bulaştıktan sonraki 
ilk gebelik döneminde abort meydana gelirken sonraki gebeliklerde abortlar 
görülmeyebilmektedir. Sürü içerisinde abort yaptıktan sonraki yıllarda abort yapmayan 
hayvanlar sürü içerisinde hasta değilmiş gibi değerlendirilmesine rağmen sürü içerisinde 
reaktör hayvan olarak kalarak hem enfekte yavru doğumuna neden olurken hem de etken 
saçılımına neden olmaktadır. 
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Contagious Ecthyma (CE) enfeksiyonu, Parapoxvirus ovis tarafından meydana getirilen viral 
bir hastalıktır (22). Parapoxvirus enfeksiyonları (PPV) özellikle koyun ve  keçide 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 (9). 

CE enfeksiyonu ile mücadelede kullanılan attenüe canlı CE aşıları özellikle kuzu orijinlidir. 
Geçmiş yıllarda CE virus isolatları ve aşıları izole edildikleri hayvan türüne göre 
isimlendirilmekte idi. Özellikle son yıllarda yapılan genomik çalışmalarda kuzu ve oğlaklarda 
farklı patojeniteye 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 (26). 

Ülkemizde Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü bünyesinde ve TÜBİTAK destekli yapılan 
kuzu ve oğlak izolatlarının moleküler karekterizayonu ve koyun-keçi suşları arasında çarpraz 
bağışıklık konusunda bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sonucunda oğlak ve kuzu 
izolatları arasında genomik farklıklar olduğu ve özellikle halen sahada kullanılan E(P)CK22 
PENORF ticari isimli oğlak izolatının kuzu izolatına karşı koruma meydana getirmediği tespit 
edilmesi nedeniyle ülkemizde kuzu ve oğlaklarda CE enfeksiyonuna karşı etkin bağışıklık 
sağlamak için kuzu ve oğlak izolatlarını içeren bivalan CE aşısının geliştirilmesinin gerekli 
olduğu bildirilmiştir.  
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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 çoğaltılarak titreleri tespit edilecek, 

 Her iki virus izolatı bir araya getirilerek hazırlanan virus süspansiyonu %50 gliserin+%50 
PBS içeren sulandırma sıvısı ile eşit oranda karıştırılarak aşı damlatma şişelerine alınacak, 

 2-3 aylık 26 adet kuzu ve 26 adet oğlak PK-CK1-MDBK12 (ORF2TR) ve O-CEV3-
MDBK12 (ORF5TR) CE suşlarını içeren aşı ile skarifikasyon metodu ile aşılanacak, 

 Aşılama sonrası hayvanların kanları alınacak ve kan serumlarında CE virusuna karşı 
antikor varlığı araştırılacak. Ayrıca kanları alınan kuzu ve oğlaklara CE patojen PK-CK1-
MDBK5(ORF2TR) ve O-CEV3-MDBK5(ORF5TR)  suşları ile skarifikasyon metodu ile 
eprüvasyonları yapılacak. 

 Eprüvasyon çalışmaları sonrası aşılı ve aşısız kontrol hayvanlardaki deri lezyonları 
karşılaştırılarak bivalan CE aşısısının kuzu ve oğlaklardaki koruyuculuğu ortaya 
konacaktır. 

Projenin Amacı ve Gerekçesi: 

Contagious ecthyma (CE) hastalığı, koyun ve keçilerde özellikle doğumdan sonra 1 yaşına 
kadar yaygın şekilde görülmektedir. Hastalıkla mücadelede kullanılan aşılar canlı attenüe 
aşılar olup izole edildikdikleri hayvan türüne göre isimlendirilmektedir. Ülkemizde CE 
enfeksiyonuna karşı kullanılan aşı suşu (Penorf (E(P)CK22) kuzudan izole edilerek kuzu suşu 
olarak değerlendirilmiş ve attenüe edilerek kullanılmaya başlanılmıştır. Ancak sahada CE 
aşısı ile aşılanan kuzu ve oğlaklarda aşılı olmalarına rağmen değişik şiddette CE 
infeksiyonunun görüldüğü vakalarda sık sık yaşanmaktadır. Gerek yurt dışında gerekse 
ülkemizde yapılan çalışmalarda CE suşları arasında genomik farklılıkların olduğu ve bu 
farklılıkların hayvanlarda değişik şiddette klinik vakaların ortaya çıkmasına sebep olacağı ve 
aşılı hayvanlarda hastalığa karşı korunmanın yetersiz kalacağı bildirilmiştir  

Son yıllarda yapılan moleküler sekans analizleri ile kuzu ve oğlaklardan izole edilen suşlar 
filogenetik değerlendirmeler sonucu gruplandırmalar yapılmıştır. Gülyaz ve arkadaşları 
tarafından yapılan 3 oğlak (O-CEV1, O-CEV2 ve O-CEV3 ve 2 adet (E(P)CK22 aşı suşu ve 
PK-CK1 saha izolatı) CE kuzu izolatları ile yapılan moleküler çalışmalarda filogenetik 
inceleme sonuçlarına göre izolatlardan O-CEV1 ve O-CEV2’nin benzer DNA dizilimlerine 
sahipken (%100), diğer izolat O-CEV3 bunlardan farklı DNA dizilimi göstermekte olduğu ve 
benzerlik indeksine göre aralarında %2.6 oranında farklılık taşıdığı, aşı suşu olarak kullanılan 
ve kuzudan izole edilen aşı suşunun filogenetik analiz sonucu keçi grubunda yer aldığı, 
oğlaklardan izole edilen O-CEV1 (ORF3TR) ve O-CEV2 (ORF4TR) suşlarının koyun 
grubunda yer aldığı bildirilmiştir (11). Meksika’da yapılan bir çalışmada iki farklı ORFV 
filogenetik gruplarının konakçı bağlılığı olduğu bildirilmiştir. ORFV ile ilişkili genetik 
çeşitlilik, bu çalışmada 1.1 (koyun ilişkili) ve 1.3 (keçi ilişkili) olarak adlandırılan iki ana 
filogenetik grup ile ilişkilendirilmiştir. Zarf glikoproteini olan B2L geninde seçilen 5 adet 
aminosit kalıntısının bu durumun kanıtı olarak gösterilmiştir (27).  Elde edilen bu verilerden 
CE virusunun kuzu ve oğlaklarda tür spesifik olmadığı tespit edilmiştir. Gerek yurt dışında 
gerekse ülkemizde yapılan bu moleküler çalışmalar sonucu CE infeksiyonuna karşı 
hayvanların korunması amacıyla kullanılan aşıların hem oğlak hemde kuzu izolatlarını 
içermesi gerektiği ortaya konulmuştur. 
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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.          

Projenin Amacı ve Gerekçesi: 

Ektima hastalığına karşı üretilen aşıların üretim ve kontrol süreçlerine dair kuralların 
gösterildiği uluslar arası bir mevuat bulunmamaktadır. Aşıların üretimi sonrası kalite kontrol 
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çalışmalarından olan bağışıklık ve güvenlik çalışmlarının öncelikle hedef türde gösterilmesi 
istenmektedir. Bununla birlikte, bu çalışmların deney hayvanlarında yapılabilirliğinin bilimsel 
çalışmalarla gösterilmesi halinde, söz konusu çalışmlaar için deney hayvanları 
kullanılabilmektedir. Ektima aşısı bağışıklık ve güvenlik çalışmaları için her bir seri üretimde 
olmak üzere,  hedef tür olan kuzu ve oğlaklar kullanılmaktadır. Bilindiği üzere, bu 
hayvanların temini, bakım ve beslenme koşulları, ekonomik değerleri ve yönetimi deney 
hayvanlarına kıyasla zor olmakla birlikte giderler açısından oldukça yüksektir. 

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.                                          
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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. 
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Akkaraman Irkı Koyunlarda Parazit Direnci ile 
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PROJE ÖZETİ 

Koyunlarda paraziter hastalıklar ciddi ekonomik ve refah problemlerine yol açmaktadır. 
Gastrointestinal nematod hastalıkları paraziter hastalıkların başında gelmektedir. Paraziter 
hastalıklara karşı koyunlarda ırk bazında ve bireysel anlamda direnç farklılıkları 
bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda moleküler genetik alanındaki teknolojik gelişmeler, 
belirli bir genetik varyasyona sahip fakat kalıtım derecesi düşük hastalık özellikleri ile ilişkili 
gen bölgelerinin tespit edilmesine imkân sağlamaktadır.  Dışkıdaki parazit yükü, çakıldak ve 
kuyruk kirliliği puanı (dag score) ve vücut kondisyon skoru (VKS) hayvanlarda parazit 
direnci ile yüksek korelasyon gösteren ve parazit direncinin belirlenmesinde yaygın kullanılan 
indikatör fenotiplerdir. Bu çalışmada TAGEM tarafından Ankara İlinde yürütülen Akkaraman 
Irkı Koyunların Halk Elinde Islahı Projesi kapsamında olan yaklaşık 400 baş hayvandan kan 
ve dışkı örneği toplanacaktır. Ayrıca çakıldak ve kuyruk kirliliği, hayvanların vücut 
kondisyon skoru fenotipleri de değerlendirilerek kayıt altına alınacaktır. Yine hayvanların 
işletme, yaş, doğum ayı, doğum yılı, doğum ağırlığı ve canlı ağırlık artışı gibi veriler kayıt 
altına alınacaktır.  Elde edilen dışkılarda McMaster yöntemi kullanılarak Haemonchus spp, 
Trichostrongylus spp, Ostertagia spp. Nematodirus spp. ve Marshalliaga spp.yumurtaları 
sayılacak ve dışkıdaki parazit yükü belirlenecektir. Toplanan kanlar Axiom™ 50K Ovine 
SNP array ile genotiplendirilerek SNP’lere ait polymorfizim bilgisi elde edilecektir. Daha 
sonra genomik veri modele dâhil edilerek genotip ile fenotip ilişkilendirilecek ve SNP (Single 
Nucleotid Polymorhisim)’lerin fenotip üzerindeki etkileri hesaplanarak Mannathan plot 
üzerinde gösterilecektir. SNP’lerin önemli olup olmadıklarının tespit edilmesi için Bonferroni 
düzeltmesi kullanılarak eşik değer hesaplanacaktır. Son olarak istatistiksel olarak ilişki 
derecesi önemli bulunmuş SNP markörlerin genomda bulundukları bölgeler ve bölgelerin 
biyolojik işlevleri Ensembl Genome Browser, NCBI ve AnimalQTL Database kullanılarak 
taranacak ve elde edilen bilgilere dayanarak muhtemel QTL adaylar belirlenecektir. 

Projenin Amacı ve Gerekçesi: 

Son yıllarda parazit kontrolünde yoğun şekilde kimyasal ajan kullanılması sektörü anti-
paraziter etkenlere bağımlı hale getirmiş ve her gecen yıl daha fazla kullanılmasına neden 
olmuştur. Gerek daha fazla ilaç kullanımının getirmiş olduğu ekonomik yük, gerekse iklim 
değişikliği ve parazitlerin her gecen yıl daha yoğun olarak geliştirildiği direnç kabiliyetlerinin 
getirmiş olduğu riskler sektörü daha yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemlere yöneltmiştir. 
Yakın geçmişte yaşanan teknolojik gelişmeler, moleküler genetiğin hayvan ıslahında etkin bir 
şekilde kullanılmasını sağlamıştır. 
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Bu çalışmada akkaraman ırkı koyunlarda parazit direnci ile ilişkili QTL bölgelerinin tespiti 
amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın ortaya konulmasındaki temel  gerekçeler; 

 Yukarda bahsedilen iklim değişikliği, anti-paraziter direnç ve diğer ekonomik riskler göz 
önünde bulundurulduğunda parazit kontrolünün gelecekte, meraya dayalı koyun 
yetiştiriciliği için daha zorlu hale gelecek olması. 

 Ülkemizin ivedilikle ve şiddetle ihtiyaç duyduğu genoma dayalı seleksiyon yöntemlerinin 
(Markör-Destekli Seleksiyon-MAS, Genomik Seleksiyon-GS vb.) yaygınlaştırılması için 
mevcut boşluğun doldurulmasında rol alarak gerekli bilgi birikiminin sağlanması. 

 Ülkemiz için stratejik öneme sahip bölgesine mükemmel şekilde uyum sağlamış, zayıf 
mera şartlarını maksimumşekilde değerlendirebilen ve ülkemiz koyun varlığının önemli 
bir kısmını oluşturan Akkaraman ırkının parazitlere dayanıklı, verimli ve rekabetçi ırk 
haline gelmesini sağlamaktır. 
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PROJE ÖZETİ 

Nanoteknoloji, veteriner hekimlik alanında hastalıkların tanısı ve tedavi olanakları gibi 
konularda büyük potansiyele sahiptir. Son yıllarda biyomoleküllerle metal iyonlarının bir 
araya getirilmeleri sonucu meydana gelen hibrit yapıların kendisini oluşturan bileşenlerine 
göre üstün özellikler göstermesi ilgi çeken bir konu olmuştur. Çiçek görünümlü hibrit 
nanoyapıların oluşumunda kullanılan enzimler, immobilizasyon tekniği kullanılarak elde 
edilmekte ve serbest enzimlerle kıyaslandığında bahsi geçen üstün özellikler arasında stabilite 
ve katalitik aktivite yönünden bir artış gözlenmektedir.  

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. Oluşan yapıların yüzey/hacim 
alanlarının artarak ilaç moleküllerini hapsetmesi beklenmektedir. 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, Bacillus cereus ve Gram (-) 
özellik taşıyan Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacteriodes fragilis, Bacteriodes 
thetaiotaomicron, Helicobacter pylori, Vibrio parahaemolyticus, Moraxella catarrhalis ile 
mantar etkenlerinden Candida albicans standart ATCC suşları kullanılacaktır. 

Yapılan bu uygulamalara bağlı kullanılan antibiyotik ve antifungal maddelerden sentezlenen 
çiçek görünümlü nano yapıların antifungal ve antibakteriyel etkinliklerinin artırılması, kısa 
sürede düşük dozda yapılan tedavide etkinliklerinin artırılması, yan etkilerinin azaltılması, 
direnç gelişimi gözlenen olgularda etkili olması, çevrede insan sağlığı için tehdit oluşturacak 
boyutlarda kalıntı meydana getirmemesi hedeflenmektedir. 
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Projenin Amacı ve Gerekçesi: 

Bu proje kapsamında belirlemiş olduğumuz antibakteriyel etkinliğe sahip oksitetrasiklin ve 
enrofloksasinin, antifungal etkinliğe sahip ketokonazol ve itrakonazolün fosfat tampon içeren 
bir ortamda belirli metal iyonlarıyla muamelesi sonucu çiçek görünümlü hibrit nano yapıların 
sentezlenmesi ve şekillenen yapıların karakterizasyonu, belirlenen maddenin özelliğine göre 
antimikrobiyal ve antifungal aktivitelerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Meydana 
gelen çiçek görünümlü hibrit nano yapılar, kendilerini oluşturan yapılardan aktivite ve 
kararlılıklarının farklı olmasıyla dikkat çekmektedirler (Somturk ve ark., 2015; Altinkaynak 
ve ark., 2016a; Altinkaynak ve ark., 2016b; Somturk ve ark., 2016; Ocsoy ve ark., 2017; 
Baldemir ve ark., 2018). Elde edilen çiçek görünümlü hibrit nano yapılar beşeri ve veteriner 
hekimlikte önemli patojen özelliğe sahip Gram (+) fakültatif anaerob özellik taşıyan 
Staphylococcus aureus ATCC 25923, Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) 
ATCC 43300 suşları, Gram (+) fakültatif anaerob özellik taşıyan Enterococcus faecalis 
ATCC 29212, Enterococcus faecium ATCC 8459 suşları, Gram (+) fakültatif anaerob özellik 
taşıyan Bacillus subtilis ATCC 6633, Bacillus cereus ATCC 17778 suşları ve Gram (-) 
fakültatif anaerob özellik taşıyan Escherichia coli ATCC 25922, Gram (-) aerob özellik 
taşıyan Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Gram (-) zorunlu anaerob özellik taşıyan 
Bacteriodes fragilis ATCC 25285, Bacteriodes thetaiotaomicron ATCC 29148 suşları, Gram 
(-) mikroaerofilik özellik taşıyan Helicobacter pylori ATCC 700824, Gram (-) fakültatif 
aerobik özellik taşıyan Vibrio parahaemolyticus ATCC 17802, Gram (-) aerob özellik taşıyan 
Moraxella catarrhalis ATCC 25240 ve Candida albicans ATCC 90030 suşları üzerinde 
kullanılarak antimikrobiyal ve antifungal aktiviteleri değerlendirilecektir. Hibrit nano 
yapılarda meydana gelen yüzey/hacim oranı artışıyla meydana gelen ilaç moleküllerinin 
mevcut yapı içerisinde hapsolması sonucu kullanılan antibiyotik ve antifungal maddelerin 
etkinliklerinin artacağı düşünülmektedir.  
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Proje Başlığı 

Yarış Atlarında Oral ve Parenteral B12 Vitamini 
Uygulamasının, Kan ve İdrardaki Kobalt Miktarı 
Üzerine Etkilerinin Doping Kontrolü Açısından 
Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Ertuğrul GÜNEŞ 

Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Murat YILDIRIM 

Proje Bütçesi 50.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2021 - 01.01.2023 

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve 
Katkısı 
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Teknik  

 
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 ise Yüksek 
Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile analiz edilecektir. 

Sonuçlar otorite tarafından belirlenen idrar ve kan eşik değerleri ile karşılaştırılarak B12 
vitaminin pozitif sonuçlara yol açma riskleri ortaya konulacaktır. Ayrıca kan parametreleri 
üzerine etkileri günlük egzersiz yapan gerçek denekler ile araştırılacaktır. Uygulama 
öncesinde atların yemleri ve suları kobalt yönünden analiz edilerek çevre kaynaklı riskler 
kontrol edilecektir. 

Projenin Amacı ve Gerekçesi: 

Kobalt uluslararası yarış otoriteleri tarafından eritropoetik etkileri sebebiyle yasaklı madde 
olarak tanımlamaktadır. Yarış atları için IFHA plazma ve idrarda eşik limitleri belirlemiştir. 
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Bu kobalt limitleri (proteine bağlı ve serbest) idrar için 100 ng/mL ve plazma için için 25 
ng/mL’dir (13, 14, 28). Günümüzde doping kontrol analizleri sonucunda pozitif olarak 
belirlenen ve yayınlanan kararlar içerisinde kobalt önemli yer tutmaktadır. Yarış atlarında 
kobalt yem, su gibi doğal kaynaklardan ve vitamin-mineral preparatlarından sağlanmaktadır. 
Bu preparatlar içerisinde kobalt tuz ve/veya B12 vitamini formunda bulunmaktadır. B12 
vitamini aynı zamanda yem ve su gibi besin maddeleri içerisinde de yer almaktadır. B12 
vitaminin doğal yapısında molekül ağırlığının yaklaşık %4 oranında kobalt içermektedir (15). 
Son yıllarda araştırmacılar B12 vitamininden kaynaklı kobaltın istenmeyen pozitif sonuçlar 
doğurabileceğini konusu tartışmaktadırlar. Otoriteler ise bu riski minimalize etmek için B12 
vitamini içeren preparatların parenteral yolla uygulanması, yemlere katılması, kobalt ve B12 
vitamini içeriği bilinmeyen yemlerin kullanılması konularında yetiştiricileri uyarmaktadırlar 
(31, 32). Fakat yarış atlarında B12 vitamini uygulamalarının kobalt pozitif doping sonuçlar 
üzerine etkisini açıkça ortaya koyan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu amaçla planlanan bu 
çalışmada oral ve enjektable olarak B12 vitamini verilen yarış atlarının hem plazma hem de 
idrar numunelerindeki kobalt ve B12 vitamini düzeyleri ölçülerek bu ilişki ortaya konmaya 
çalışılacaktır. 

Kobalt ve B12 vitamini yem ve suda doğal halde bulunabilmektedir. Aynı zamanda toprakta 
ve gastrointestinal sistemde kobaltın varlığına bağlı olarak mikroorganizmalar tarafından B12 
vitamini sentezlenebilmektedir. Bu sentez at ve ruminantlar gibi gastrointestinal 
fermentasyonun yoğun olduğu hayvanlarda üst düzeydedir (5, 6, 7, 19, 28). Aynı zamanda 
atların günlük rasyonun yeterli düzeyde kobalt içerdiği öne sürülmektedir (33, 34). Bu 
nedenle at yarışı kuruluşları, herhangi bir kobalt kaynağı kullanılmadan önce günlük 
rasyondaki kobalt ve B12 vitamin içeriğine dikkat edilmesi gerektiğini tavsiye etmektedirler 
(31,32). Fakat Yarış atlarında yapılan doping kontrol çalışmalarında yem ve su içerisindeki 
kobalt ve B12 vitamin düzeyi hakkında literatürde veri eksikliği bulunmaktadır. Bu çalışmada 
kullanılacak tüm atların günlük rasyonları kontrol altında tutulacak, tükettikleri yem ve suda 
kobalt ve B12 vitamin analizi yapılarak nutrisyonel kobalt kaynaklarının da etkileri 
değerlendirilecektir. 

Farklı kobalt kaynakları ile yapılan çalışmalarda kobalt tuzlarının ya da B12 vitamininin 
hematopoetik etkisi ile ilgili yarış atlarında net bir veriye rastlanmamıştır. Bu sebeple 
planlanan çalışma kapsamında uluslararası yarış otoriteleri tarafından eritropoetik etkiye sahip 
olduğu kabul edilen kobaltın doğal kaynaklarından biri olan B12 vitamininin yarış atlarında 
kan parametrelerine etkileri ölçülecek ve değerlendirilecektir. 

Günümüzde dünyadaki birçok doping kontrol laboratuvarı plazma ve idrarda uluslararası eşik 
değerleri belirlenmiş kobalt analizi için ICP-MS metodolojisini kullanmaktadır. Bu metotun 
geçerliliği yapılan birçok bilimsel araştırma ile kanıtlanmıştır (9,20). Laboratuvarımızda da 
kullanılmakta olan bu metot ile kan plazması örneklerinde kobalt analiz yönteminin 
validasyonu yapılarak enstitümüz analiz listesine ve akreditasyona katkıda bulunulacaktır. 
Ayrıca atların kan ve idrar örneklerinde uluslararası kuruluşlar tarafından doping kontrolü 
amacıyla henüz bir eşik değeri belirlenmemiş olan B12 vitaminin analizi LC-MS cihazı ile 
yapılacak ve valide bir metot geliştirilecektir. 

Kobalt kaynakları içerisinde düşük kobalt içeriğine sahip B12 vitamini istenmeyen kobalt 
pozitif sonuçlara neden olma potansiyeline sahiptir. Bu durum yüksek ekonomik değere sahip 
yarış atlarının diskalifiye olmasına, yetiştiricinin ekonomik zarara uğramasına ve yarış 
sektörünün olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. Planlanan bu çalışmada yarış atlarında 
B12 vitamini ile kobalt arasındaki ilişki ortaya konarak kobalt pozitif sonuçların nedenleri 
araştırılacaktır. 
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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 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Özgen ÖZDEMİR 

Proje Yürütücüleri 

Prof. Dr. Emine BAYDAN, Prof. Dr. Cengiz 
GÖKBULUT, Cansu ÖNCÜ ATILGAN, Murat Aytürk 
İSLAM, Abdullah BOYRAZ, Gülşen YILDIRIM, 
Adem KURTOĞLU, İsa AYDIN 
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İşbirliği Yapılan Kuruluş ve 
Katkısı 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim 
Enstitüsü 
Danışmalık ve Teknik 

 
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. 
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Projenin Amacı ve Gerekçesi: 

Hızla artan dünya nüfusunun besin ihtiyacını karşılamada balık önemli bir besin kaynağı 
olarak düşünülmektedir. Belirtilen çerçevede tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de balık 
yetiştiriciliği giderek önem kazanmıştır. Ancak, bu sektörün de diğer hayvan yetiştiricilik 
alanlarında olduğu gibi bazı dar boğazları bulunmaktadır.  Hastalıklar ve bunlarla mücadele 
sorunların başında gelir. Hastalıklarla etkin mücadele doğru teşhis, uygun ilaç seçimi, doğru 
doz ve doz aralığında uygulanmasıyla mümkün olur. Bunun için de  farmakokinetik 
hesaplamaların yapılması gerekir. Farmakokinetik parametrelerin belirlenmesi aynı zamanda 
gıda değeri olan hayvanlarda İKAS değerinin belirlenmesine ve insan sağlığının korunmasına 
yardımcı olur. Veteriner ilaçlarla ilgili farmakokinetik hesaplamalar evcil hayvanlar için daha 
yaygınken balık gibi su hayvanlarında çalışma koşullarının zorluğu sebebiyle daha azdır. 
Yapılan az sayıdaki çalışmalar, balıklarda ilaçların farmakokinetiğinin balığın çeşidi, yaşadığı 
ortam koşulları (suyun mineral içeriği, pH’sı, ısısı vb), hastalık ve sağlık durumları gibi çeşitli 
faktörlere gore önemli ölçüde değişebildiğini göstermiştir. Bu durum AB komisyonu gibi 
uluslararası kuruluşların belirlediği genel 500 °C gün değerleri yerine balığın yaşadığı ortam 
koşullarına gore spesifik İKAS değerlerinin belirlenmesi gerekliliğini göstermektedir. Diğer 
yandan FF metaboliti olan FFA’da olduğu gibi kimi zaman ilaçların metabolitleri de atılma 
sürelerine dahil edilmektedir. Ancak çoğu kez bunların toksisitelerine yönelik bilgi 
bulunmadığı gibi, bazı balıklarda FFA şekillenmediğine dair bilgiler de bulunmaktadır. 
Yapılacak bu araştırma ile balıklarda çok yaygın kullanılan ve farmakokinetiği levreklerde hiç 
çalışılmamış olan antibakteriyel etkili FF ve metaboliti FFA’nın Akdeniz suyu koşullarında 
yetişen levreklerde (Sea bass) farmakokinetiğini ve AB komisyonu tarafından bildirilen 
FF+FFA için 1 ppm maksimum rezidü limiti (MRL) değerine inmesi için gereken İKAS 
değerini belirlemek amaçlanmıştır. Ayrıca, çok az antibakteriyel etkinliğe sahip FFA’nın 
toksisitesine yönelik hiç bir bilgi bulunmadığından in vitro (hücre kültürü) koşullarda 
tosisitesi belirlenmeye çalışarak FFA’nın İKAS’a dahil edilip edilmeme gerekliliği 
anlaşılmaya çalışılacaktır. Her balığın kendi yetişme koşullarındaki İKAS değerlerinin 
belirlenmesi hem insan sağlığı, hem de uzun süre uygulanan arınma sürelerinden kaynaklı 
ekonomik kayıpların önüne geçecektir.   



47 
 

 

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)

Yürütücü Kuruluş 
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim 
Enstitüsü  

Proje Lideri Ufuk OĞUZ 

Proje Yürütücüleri 
Prof. Dr. Sibel YAVRU, Dr. Gülnur KALAYCI, Dr. 
Murat KAPLAN, Fatih ARSLAN, Eda ONUR, Ahmet 
MEFUT, Coşkun Menderes AYDIN 

Proje Bütçesi 146.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2021 - 01.01.2023 

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve 
Katkısı 

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Danışmanlık 

 
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. 

Projenin Amacı ve Gerekçesi: 

Viral nervöz nekrozis (VNN)  diğer adıyla viral ensefalopati veya retinopati yüksek morbidite 
ve mortalite ile seyreden, bulaşıcı,  özellikle larval ve juvenil boylardaki deniz balıklarında 
çok ciddi kayıplara neden olan bir hastalıktır. 40’dan fazla deniz balığından virusun izole 
edildiği bildirilmektedir. Virusun deniz kaynaklı bir ajan olması ekonomik değere sahip olan 
levrek - Dicentrarchus labrax , çipura - Sparus aurata ve kefal - Mugil spp. türü balıklar için 
önemini daha da artırmaktadır. 
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VNN ile ilgili dünyada hem yetiştiricilik yapılan çiftliklerde hem de denizdeki doğal 
balıklarda yapılmış birçok çalışma mevcuttur. Fakat ülkemizde üretimi  yüksek olan levrek ve 
çipuralarda VNN ile ilgili çalışmalar  kuluçkahaneler ve yetiştiriciliği yapılan çiftlikler  ile 
sınırlı kalmıştır. Oysaki anaç temininin yapıldığı doğal ortamdaki balıklarda mevcut duruma 
ilave olarak yapılacak bir tarama çalışmasının büyük önem taşıdığı düşünülmektedir. Duyarlı 
türler arasında yer alan kefal de ise taramaya yönelik bir çalışma yapılmamıştır. Bu 
çalışmanın sonucunda; Akdeniz bölgesindeki lagünlerde bulunan doğal balıklarda virusun 
bulunup bulunmadığı, virusa ait hangi genotiplerin var olduğu gibi bilgilerin gelecekte 
yapılacak diğer çalışmalar için de altyapı oluşturacağı ve gerek virusun türler arasındaki 
etkileşimi gerekse immunizasyon ile ilgili çalışmalara da ışık tutabileceği düşünülmektedir. 
Yapılması planlanan bu çalışma ile yetiştiriciliğin yanı sıra anaç temininin yapıldığı 
Akdeniz’de VNN virüsü açısından mevcut durumu ortaya koyacaktır. 
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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. 

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 (Lumsden ve ark., 1998), (Powell ve 
Perry, 1997). 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. LC 
50 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. 
Denemede kullanılacak tüm balıklardan deneme öncesi, deneme sırasında belirli günlerde ve 
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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.  

Projenin Amacı ve Gerekçesi: 

Klorun zararlı etkilerinin ortaya çıkması nedeni ile içme suyu dezenfeksiyonu araştırıcıları 
alternatif çözümler aramaya itmektedir. Klor dioksit diğer klorlu dezenfektanların sahip 
olmadığı bazı özelliklere sahiptir ; 

 Fenol bileşiklerini parçalayabilme özelliği ile sudan fenol tatlarını ve kokuyu uzaklaştırır, 

 Amonyakla reaksiyona girmez, 

 Düşük konsantrasyon, düşük reaksiyon sürelerinde bile etkili olup,  organik madde  
varlığında  trihalometan  ve  haloasetik  asit  gibi  toksik  ve karsinojenik  yan  ürünler  
oluşturmamaktadır. 

 Suda yüksek çözünürlüğe sahiptir ve su ile reaksiyona girmez. 

Klor dioksit, doğal sulara uygulandığında hızla klorite indirgenir. Her iki bileşiğin de suda 
yaşayan organizmalar üzerindeki toksik etkilerinin bilinmesi önemlidir. Tatlı su balıklarında 
klor dioksitin toksik ve patolojik etkileri üzerine yapılan birtakım çalışmalar mevcuttur ancak 
tuzlu su balıklarındaki patolojik etkileri üzerine yapılmış çalışmaya henüz rastlanılmamıştır. 

Bu çalışma ile deniz suyunda yetiştirilen levreklerde klordioksitin artan dozlarda kullanımı 
sonucunda ortaya çıkabilecek akut patolojik etkileri detaylı olarak incelenmiş olacaktır. 
Levrek için klordioksitin tuzlu suda LC 50 dozu ve minimum etkili dozu belirlenmesi 
hedeflenmektedir. Yine süre/doz ilişkisi ortaya konularak levreklerde pratikteki klordioksit 
kullanımı için bilgi birikimi oluşturulacaktır. Kullanılan kimyasalın doz ve süresine bağlı 
olarak levreklerde oluşturacağı patolojik değişiklikler ile dokularda nekroz ve apoptosis 
markerlerinin seviyeleri belirlenecektir. Klordioksitin rutin olarak kullanımının bir veya iki 
kat üstündeki dozların 1 hafta süre ile kullanımlarında patolojik bir etki görülmememesi 
durumlarında, çeşitli bakteriyel ve mikotik etkenlerle enfekte balıkların tedavisinde 
kullanılabilirliği konusu gündeme getirilecektir.  Balıklarda kimyasalın doz ve süresine bağlı 
olarak levreklerde klinik enzimatolojik seviyeler belirlenecektir.Ayrıca klor dioksitin 
mikroorganizmalar üzerine sudaki dezenfektan etkisi de ortaya konmuş olacaktır. Bu sayede 
pratikteki uygulamalarda klordioksitin uygun doz ve süresi belirlenmiş olacaktır. Bu proje ile 
gelecekte su ürünlerinin mikroorganizmalara karşı korunması konusunda yapılacak projeler 
için altyapı oluşturması planlanmaktadır. 
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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 olan 
Lactococcus garvieae, Yercinia ruckeri, Vibrio anguillarum ve 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. 

Projenin Amacı ve Gerekçesi: 

Bakteriyel balık hastalıkları, ticari su ürünleri yetiştiriciliğinde üzerinde durulması gereken en 
önemli problemlerden biridir. Salgın hastalıklara karşı yetiştiricilikte önemli kayıplar 
verilebilmekte ve çoğu zaman uygun sağaltım sağlanamamaktadır . Hastalık salgınlarında 
genellikle antibiyotikler kullanılmakta, bu durum yetiştiricilik alanlarında rezidü problemine 
ve zamanla çoklu antibiyotik dirençli=Multiple antibiotic resistance (MAR) bakterilerin 
oluşmasına neden olabilmektedir.  

Hastalık salgınlarında antimikrobiyallerin etkinliklerinin düşük olması ve akuakültürde çoklu 
antibiyotik dirençli bakterilerin varlığından dolayı bakteriyel balık patojenleri ile etkin 
mücadele edilememektedir. Çoğu zaman üretici salgın durumunda, antibiyotik duyarlılık testi 
yaptırmadan gelişi güzel çeşit ve miktarda antibiyotik kullanmaktadır. Bu durum sucul 
ortamda antibiyotik dirençli bakterilerin ve direnç genlerinin yayılıma sebep olmaktadır. 
Yoğun antibakteriyel kullanımının bir diğer olumsuz tarafı da rezidü problemidir.  

Bakteriyofaj terapisi, temel olarak enfeksiyondan sorumlu bakteriye karşı tedavi amaçlı 
uygun fajın kullanılmasıdır. Saflaştırılmış fajın belirli dozlarda hastaya verilmesinin ardından, 
fajın bakteri ile antagonistik rekabete girmesi ve patojeni kısa sürede yok etmesi, bakteriyofaj 
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terapisinin temel prensibidir. Genel olarak tedavide kullanılan litik fajlar, bakteriye hücre 
yüzeyinde bulunan reseptörler vasıtası ile tanıyarak bağlanmaktadırlar. Bu nedenle yüksek 
derecede spesifiktir, bir bakteri türüne hatta suşa özeldir ve antibiyotiklerle kıyaslandığında 
dar spektrumludurlar. Faj-konakçı bağlanmasında sonra, faj genomunu (DNA ya da RNA) 
bakteri içerisine geçirerek konakçı tarafından üretilen proteinler vasıtası ile kendi genlerini 
replike ederek çoğalır. Arkasından bakteri hücresi parçalanarak yüzlerce faj dışarı salınır ve 
çevrede bulunan diğer bakterileri benzer mekanizmayla enfekte ederek litik döngüyü devam 
ettirir. 

Fajlar antibiyotiklerle karşılaştırıldığında; dar aralıkta (spesifik) bakteri üzerine etkili olmaları 
ve arzu edilen florayı bozmamaları, vücut dokularına karşı ispatlanmış olumsuz etkilerinin 
olmayışı, hızlı bakterisid etki göstermeleri, antibakteriyel direnç benzeri bir direncin henüz 
açıklanamaması, yeni faj seçiminin düşük maliyetli ve kısa sürede yapılabilmesi, biyofilm 
formlara karşı oldukça etkili olmaları gibi üstün avantajlara sahiptirler. Ayrıca faj terapisinin 
güvenirliği üzerine insan ve memeli hayvanlarda birçok çalışma yapılmış ve majör bir 
olumsuz etkiye rastlanmamıştır. 

Tüm bu nedenlerden dolayı, bu projede su ürünleri yetiştiriciliğinde önemli kayıplara neden 
olan laktokokkosiz, yersiniosiz, vibriosiz ve aeromonas septisemisi hastalıklarına karşı tedavi 
amaçlı, etkili ve antibakteriyellere alternatif bakteriyofajlar geliştirilecektir. Bu proje ile, 
L.garvieae, Y.ruckeri, V.anguillarum ve A.hydrophila bakterilerinin 1 saha ve 4 referans 
suşlarına karşı bakteriyofajlar üretilerek in-vitro şartlarda infektiviteleri (etkinlikleri) 
araştırılacaktır.  

Projedeki temel hipotez; bakterinin ekolojisine uygun alabalık çiftliğinden rastgele alınan su 
örneğinde bulunan doğal fajlar, ilgili balık patojenlerinin ilavesi ile propage edilecek ve o 
patojene karşı etkinliği in-vitro olarak araştırılacaktır. İn-vitro şartlarda etkinliği ispatlanan 
fajlar daha ileri çalışmalar yapıldıktan sonra ilgili patojen kaynaklı hastalığa karşı tedavi 
amacıyla kullanılabilecektir. Ülkemizde fajlarla ilgili çalışmalar kısıtlı olup bakteriyel balık 
patojenlerine karşı fajların infektivitesini araştıran bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Fajların 
etki spektrumları oldukça dar olup, bakteriden bakteriye hatta aynı bakterinin farklı coğrafik 
alanlardan izole edilmiş suşları arasında bile değişebilmektedir. Bu bağlamda proje, 4 farklı 
patojenin özellikle saha suşlarına karşı, etkili fajların izole edilecek olması nedeniyle özgün 
değer taşımaktadır. Bu fajlar üretilip etkinlikleri ispatlandığında, ileride bakteriyel balık 
patojenlerine karşı ticari alternatif tedavi protokolleri geliştirilebilecek ayrıca sonuçların SCI’ 
de kayıtlı etki değeri yüksek dergilerde yayınlanma potansiyelleri yüksek olacaktır. 
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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 tatlısu salmonidlerinde 
Bakteriyel Soğuk Su Hastalığı (Bacterial Cold Water Disease, BCWD) veya Gökkuşağı 
Alabalığı Yavru Sendromu (Rainbow Trout Fry Syndrome, RTFS)’na neden olmaktadır. 
Gram negatif bir bakteri olan, F.psychrophilum tatlısu balık üretiminde yaygın görülen 
problemlerden olup, tüm dünyada ki balık üretiminde ciddi ekonomik kayıplara sebep 
olmaktadır. F.psychrophilum 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 infeksiyondur. 

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. 
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Projenin Amacı ve Gerekçesi: 

Ülkemizde, alabalık üretim kapasitesinin büyük bir kısmı Elazığ ve Malatya illerinde 
gerçekleşmektedir. F.psychrophilum ve F.columnare etkenlerinin neden olduğu 
enfeksiyonlar, yetiştiriciliğin ilk basamağı olan kuluçkahanelerde ve gökkuşağı 
alabalıklarında önemli ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Flavobacterium 
psychrophilum’un neden olduğu Yavru Gökkuşağı Alabalığı Sendromu (Rainbow Trout Fry 
Syndrome, RTFS) günümüzde birçok ülkede yaygın olarak görülen enzootik bir hastalık olup, 
0,2-5 g ağırlığındaki gökkuşağı alabalık (Oncorhynchus mykiss) yavruları, hastalığa duyarlılık 
göstermektedir. Ülkemizde F.psychrophilum’un ilk izolasyonu, 1990’lı yıllarda yapılmıştır. 
Daha sonra ülkemizin farklı bölgelerinde geniş bir yayılım göstermiş ve gökkuşağı alabalığı 
işletmelerinde ciddi sorunlara neden olmuştur. Kolumnaris hastalığında mortalite, su sıcaklığı 
ile ilişkili olarak %10-100 arasında değişmekte ve düşük su kalitesi, stres gibi durumlarda da 
enfeksiyonun şiddeti artmaktadır. Salmonid balıklarda salgınlar, genellikle su sıcaklığının 
12°C’nin üzerine çıktığı dönemlerde görülmektedir. 

Bu proje ile 0.2-5 gr ağırlığındaki enfekte, sağlıklı gökkuşağı alabalığı larvaları, yavruları ile 
5 gramdan büyük enfekte gökkuşağı alabalıklarının böbrek, karaciğer, dalak ve 
solungaçlarından ekimlerin yanı sıra; döllenmemiş yumurta, döllenmiş yumurta ve 
spermlerinden ekimler yapılacaktır. Bakteriyel Soğuk Su Hastalığına neden olan 
F.psychrophilum’un ve Kolumnaris Hastalığına neden olan F.columnare’nin, Keban ve 
Karakaya (10. Bölge) Baraj Göllerinde bulunan işletmelerdeki varlığı, moleküler olarak PCR 
ile araştırılacak ve bunun sonucunda bu bakterilerin işletmelerdeki yaygınlığının belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. 
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Proje Başlığı 

Doğal Enfekte Gökkuşağı Alabalıklarında 
(Oncorhynchus mykiss) Hareketli Aeromonas’ların 
İdentifikasyonu, Real-Time PCR ile Aeromonas 
hydrophila’nın Saptanması ve Antijenik 
Özelliklerinin Diğer Türlerle Karşılaştırılması 

Yürütücü Kuruluş Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Abdulkasım İÇYEROĞLU 

Proje Yürütücüleri 
Prof. Dr. Gökben ÖZBEY, Serhat Murat ALKAN 
Dr.İrfan DEMİRBAŞ, Selahattin GÜRÇAY, Dr. Nurgül 
BİRBEN 
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Fırat Üniv. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Bilimsel Katkı 
Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü 
Deneysel Çalışma 

 

PROJE ÖZETİ 

Bu araştırma; son yıllarda kafes alabalık yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı, su sıcaklık 
özellikleri nedeniyle ortak kullanılan, Keban ve Karakaya baraj göllerindeki işletmelerde 
yapılacaktır. Söz konusu işletmelerde yetiştiriciliği yapılan Kültür Gökkuşağı Alabalıklarında 
görülen hastalık vakalarından alınacak olan balık örneklerinde hareketli Aeromonas cinsi 
bakterilerin varlığı araştırılacaktır. Ayrıca Aeromonas’ların sebep olduğu kuyruk çürüklüğü, 
yüzgeç çürümesi, hemorajik septisemi vb. gibi belirtileri gösteren balık örneklerinden, 
insanlarda şiddetli gastroenterite neden olan heterotrofik, Gram negatif, patojenik bir bakteri 
olan hareketli Aeromonas hydrophila’nın identifikasyonu yapılacaktır. 

Çalışmanın etken izolasyonu aşamasında konvansiyonel yöntemler yanı sıra, Api 20 NE testi 
de kullanılacaktır. Bu yöntemler ile A.hydrophila olduğu identifiye edilmiş olan suşlar, 
genetik düzeyde de teyit edilmek üzere Real-Time Polymerase Chain Reaction (PCR) 
işlemine tabi tutulacaktır. Çalışmanın diğer aşamalarında A. hydrophila olduğu kesinleşen bu 
izolatlar kullanılacaktır. Aglütinasyon testinde kullanmak için, referans suş ve patojen etken 
olarak izole edilen izolatlardan in vivo olarak antiserum hazırlanacaktır. Elde edilecek olan bu 
antiserum ile izole edilecek olan tüm Aeromonas türlerine aglütinasyon testi uygulanacaktır. 

Projenin Amacı ve Gerekçesi: 

Yapılacak olan bu araştırmanın birinci amacı; Keban ve Karakaya baraj gölünde yetiştiriciliği 
yapılan kültür Alabalıklarında hangi tür hareketli Aeromonas'ların enfeksiyonlarda rol 
aldıklarını ortaya çıkarmaktır. İkinci amaç; tipik enfeksiyon belirtilerini gösteren hasta 
alabalıklardan, insanlarda da ciddi hastalık vakalarına neden olan ve en patojenik özelliğe 
sahip olan A.hydrophila’nın izolasyon ve identifikasyonunu yapmaktır. Üçüncü amacı ise; 
A.hydrophila ile diğer izole edilecek Aeromonas türleri arasındaki antijenik yapı benzerliğini 
araştırarak, elde edilecek bu bilgilerin aşı üretim alanında kullanıma sunulmasını sağlamaktır.
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Proje Başlığı 
Varroa destructor Mücadelesinde Yeni Bir Yaklaşım; 
Lityum Klorür 

Yürütücü Kuruluş Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Ahmet Emir ŞAHİN 

Proje Yürütücüleri 
Samet OKUYAN, Dr.Sedat SEVİN, Dr.Ahmet 
CEYLAN, Serdar MEHMETOĞLU, Hilal ATMACA, 
Pınar ŞAHİN, Seyit Hasan ÖZTÜRK 

Proje Bütçesi 67.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2021 - 01.01.2022 

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve 
Katkısı 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Teknik 

 
PROJE ÖZETİ 

Bal arıları özellikle gelişme dönemlerinde çok sayıda patojen ve zararlı canlı hastalık etmeni 
ile karşı karşıya kalabilmektedir. Dünyadaki hızlı ulaşım, ülkeler ve kıtalararası arı, arı 
ürünleri ve arıcılık malzemeleri ticari arı hastalıklarının kısa sürede tüm ülkelere yayılmasına 
neden olmuştur. Arı hastalık ve zararlıları değerlendirildiğinde Varroa destructor paraziti ilk 
sırada yer almaktadır. Varroa destructor, ülkemiz ve dünya genelinde değerlendirildiğinde 
hemen her kovanda bulunmaktadır. Ergin ve yavru bal arılarında görülen bir parazittir. 
Günümüzde varroa ile mücadelede, fiziksel, biyolojik ve kimyasal olmak üzere çeşitli 
yöntemler kullanılmaktadır. Varroanın tamamen yok edilmesi, günümüzde uygulanmakta 
olan metotlarla mümkün olmamaktadır. Varroa yoğunluğunu azaltmak için sürekli tedavi 
uygulamak gerekmektedir. 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. Son yıllarda varroa ile mücadelede 
yeni bir ürün geliştirilmemiş, var olan ürünlerin dozları arttırılarak bu parazit ile mücadele 
edilmektedir. Son yapılan çalışmalarda varroa ile mücadelede yeni bir kimyasal madde 
üzerinde durulmaktadır. Kullanılan bu madde lityum klorür olup; yapılan çalışmada çok 
büyük bir etki oluşturmuş ve arıların baş belası olan bu parazitle mücadelede etkin bir madde 
olabileceği ortaya çıkmıştır. Bu proje kapsamında varroa bulaşıklığı belirlenen kovanlara 
lityum klorür uygulaması yapılarak varroaya etkisi belirlenecek ve bu kovanlarda lityum 
kalıntısı bakılacaktır. Ayrıca arılara olan etkisinin belirlenmesi için histopatolojik analizler 
yapılacaktır. Çok yeni bir ürün olması ve özellikle arılara olan etkisinin araştırılması 
gerektiğinden yapılacak bu çalışma özgün değerini ortaya koymaktadır. Varroa ile 
mücadelede etkin rol oynayacak lityum klorür içeren yeni ürünlerin geliştirilmesi ve arıcılıkta 
kullanılması açısından önemli olacaktır. 

Projenin Amacı ve Gerekçesi: 

Ulusal ve uluslararası ölçekte düşünüldüğünde Arıcılık faaliyetleri son derece önemlidir. 
Dolayısıyla arıda meydana gelebilecek hastalıkların da rasyonel şekilde tedavi edilmesi 
gerekir. Varroa arılarda görülen ve önemli kayıplara neden olabilen bir hastalıktır. Bugün için 
mücadele kapsamında ruhsatlı çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır. Ülkemizde ruhsatlı arı 
ilaçlarının tamamına yakını varroa tedavisi yönüyledir. Bununla birlikte hastalığın yaygınlığı 
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da ulusal ölçekte arıcılığı en temel sorunlarından birisidir. Bugün için arıcılar sadece ruhsatlı 
ilaçları değil, farklı çeşitten maddeleri de tedavi amacıyla kullanmaktadırlar. Bu uygulamalar 
veteriner hekimler tarafından kontrollü yapılması gerekirken; mevcut şartlarda arıcılar 
tarafından da doğrudan yapılabilmektedir. Dolayısıyla ilaçlardan beklenen etkinlik de gün 
geçtikçe azalmaktadır. Bu durum özellikle ilacın hatalı kullanılması, doğru doze edilememesi 
ve hedef türde yani varroada gelişen direnç ile ilgilidir. Bu yaklaşımdan hareketle uluslararası 
ölçekte varroa için dirençlilik durumu güncel olarak çalışılmaktadır. 

Direnç noktasında bu kadar vahim bir tablo varken yeni ürünlerin geliştirilmesi ve arıcılık 
alanında kullanılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda ülke arıcılığımız için yeni 
yaklaşımların araştırılması ve bunların arıcılarımız tarafından kullanılması gerekmektedir. 
Yapılacak bu çalışma ile lityum klorürün etkinliği saha koşullarında araştırılacaktır. Literatüre 
yeni girmiş bu madde ile varroanın mücadelesinde kullanılmasının ne kadar önemli olduğu 
ortaya konulmaya çalışılacaktır. Yeni bir ürün olması ve bu alanda çok az akademik 
çalışmanın bulunması bu ürün için yapılacak çalışmaların gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
Etkinliği direkt kovanlarda denenecek olması; saha koşullarında arılara olan etkisini 
görmemiz açısından çok önemlidir. Varroa yükündeki değişim hesaplanacak ve arılara olan 
etkisi makro ve mikro düzeyde araştırılacaktır. Arılar üzerindeki etkisi kovanda takip edilecek 
ve arıların histopatolojik incelemesi yapılacaktır. Böylelikle ne kadar olumlu veya olumsuz 
bir etki oluşturacağı bu çalışma ile ortaya çıkacaktır. Önerilen bu çalışma ile varroa 
mücadelesinde kullanılan ilaçlara bir alternatif oluşturulması öncelikle amaçlanmaktadır. Yeni 
formülasyonların oluşturulması ve yeni çalışmalar ile ürün geliştirilmesi bu çalışmanın 
verileri kullanılarak yapılacaktır. 
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Proje Başlığı 

Efe Bal Arısında (Apis mellifera anatoliaca) Islah 
Parametreleri ile Hijyenik Davranış ve Hastalıkların 
İlişkisi (Varroa-Nosema-Kireç-Bakteriyel Yavru 
Çürüklüğü Hastalığı) 
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PROJE ÖZETİ 

İklim değişimleri, habitatdaki bozulmalar, pestisitler, parazit ve patojenler gibi stres faktörleri 
bal arısı populasyonlarının azalmasına neden olmaktadır. Önemli stres faktörleri arasında olan 
patojenler hem enfekte olmuş arılardan enfekte olmamış arılara vertikal olarak 
(ebeveynlerden yavrulara) hem de doğrudan veya dolaylı temas yoluyla bireyler arasında 
horizontal olarak bulaşabilmektedir. Bal arılarında Varroa paraziti ile Nosema ve yaygın 
olarak gözlenen özellikle yavruyu etkileyen kireç hastalığı mantarları ve bakteriyel yavru 
çürüklüğü hastalığı, bal arısı populasyonlarında önemli kayıplara neden olan yüksek riskli 
stresörlerdir. Bu nedenle bu çalışmada “Batı Ege Bal Arılarının (Apis mellifera L.) Islahı ve 
Korunması” ismiyle sürdürülen projenin kapsamında yapılan periyodik kontrollerde; 
kolonilerin arılı ve yavrulu çerçeve sayıları, bal verimleri, kışlama yetenekleri ve davranış 
(sakinlik-hırçınlık) ölçümleri yapılarak oluşturulan 200 ıslah kolonisinde söz konusu hijyenik 
davranış ve hastalık kontrollerinin yapılması amaçlanmaktadır. Böylece ıslah parametreleri 
neticesinde koloni indeks değerleri hesaplanarak ilk 50’ye giren koloniler damızlık olarak 
seçilerek bir sonraki jenerasyonun ebeveyn hatları oluşturulurken ıslah parametreleri ile 
birlikte hijyenik davranış ve hastalık parametreleri bakımından seçilim yapılan diğer ilk 50 
koloni arasındaki benzerlik yüzdesi (%) hesaplanacaktır. Her iki gruptan oluşan koloniler hem 
göçer hemde sabit arıcılık koşullarında değerlendirilecektir. Efe Bal Arısında (Apis mellifera 
anatoliaca) ıslah parametreleri ile hijyenik davranış ve hastalıkların ilişkilendirilmesi 
amaçlanmaktadır. İki yıl tekrarla yapılması planlanan bu kontrollerin sonucunda hastalık ve 
zararlılara karşı dayanıklı bir saf hattın oluşturulması çalışmanın diğer bir hedefidir. 

Projenin Amacı ve Gerekçesi: 

Son yıllarda tüm dünyada değişik bal arısı genotipleri üzerinde farklı ekolojik koşullarda 
genotiplerin hastalık ve parazitlere karşı dayanıklılığının birincil genetik göstergesi olarak 
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kabul edilen hijyenik davranışları ve koloni özelliklerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar 
yapılmaktadır. Ayrıca son zamanlarda Nosema apis’in Siyah Kraliçe Hücre Virüsü (Black 
Queen Cell Virus; BQCV)  ve Nosema ceranae’nin Deforme Kanat Virüsü ile olan ilişkisinin 
bilinmesinin yanı sıra Varroa parazitlerinin de bal arılarında virüslerin bulaşmasında önemli 
bir vektör olduğu belirtilmektedir. 

Bu çerçevede bu projenin asıl amacı 2019 da tescil edilmiş olan Efe Arıları’nında ıslah 
parametreleriyle birlikte hijyenik davranışın hastalıklara karşı direnç ilişkisini ortaya 
koymaktır. Bu bakımdan koloniler yavruyu etkileyen hastalıklar (Kireç ve Avrupa Yavru 
Çürüklüğü hastalığı), Varroa ve Nosema bakımından kontrolleri yapılacaktır. Hem hijyenik 
davranış hemde hastalık bakımından daha güçlü kolonilerin seçimi yapılarak ilk 50 koloni 
belirlenecektir. Belirlenen bu 50 koloninin ikinci yıl hijyenik davranış, hastalık ve ıslah 
parametreleri bakımından kontrolleri devam ederken ıslah projesi kapsamında oluşturulmuş 
yeni nesil 200 adet koloninin takipleri devam edecektir. Bu çalışmalar sonucunda Efe 
Arıları’nın daha fazla duyarlı olduğu hastalıklara karşı direnç sağlayabilmek için hastalık-
direnç üzerine moleküler düzeyde ıslah çalışmalarına devam edilmesi amaçlanmaktadır. 
Böylece “ Batı Ege Bal Arılarının (Apis mellifera L.) Islahı ve Korunması” projesi 
kapsamında hedeflenen amaçlardan birine (hastalık ve zararlılar yönünden genetik ıslah) 
ulaşılmasına imkân tanınacaktır. 
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Proje Başlığı 
Arı Sağlığında Varroa destructor’a Karşı Kullanılan 
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PROJE ÖZETİ 

Arı hastalık ve zararlıları arasında değerlendirildiğinde ülkemizde ve Dünya’da 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 Varro 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 yedi farklı bölgemizi temsil edecek şekilde 
birer il örnekleme için Bu illerden bazıları Ülkemizde arıcılık faaliyetlerinin en yoğun 
yapıldığı bölgelerdir. Varroa mücadelesinde yaygın olara 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. 
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Projenin Amacı ve Gerekçesi: 

Ülkemizde ruhsatlı arı ürünlerinin hemen tamamı Varroa tedavisi yönüyledir. Bununla 
birlikte hastalığın yaygınlığı da ulusal ölçekte arıcılığı en temel sorunlarından birisidir. Bugün 
için arıcılar sadece ruhsatlı ilaçları değil, farklı çeşitten maddeleri de tedavi amacıyla 
kullanmaktadırlar. Bu uygulamalar veteriner hekimler tarafından kontrollü yapılması 
gerekirken; mevcut şartlarda arıcılar tarafından da doğrudan yapılabilmektedir.  

Projenin öncelikli amacı ülkemizde yaygın şekilde görülen ve arılar için önemli bir 
ektoparazit etkeni olan Varroa destructor da flumetrine karşı dirençlilik durumunun 
araştırılmasıdır. Varroa enfestasyonu gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte son derece 
önemli bir paraziter hastalıktır. Ülkemizde tedavi için ruhsatlı ve farklı çeşitten etken 
maddeleri içeren ilaçlar bulunmaktadır. Ancak sahadan gelen bildirimlerde ilaçlardan 
beklenen etkinlik sağlanamamaktadır. Dolayısıyla arıcılar; farklı çeşitten ilaçlar, uygulamalar 
denemekte ve mevcut ilaçları daha yüksek dozlarda kullanmaktadırlar. İlacın etkisiz 
kalmasıyla ilgili en temel yaklaşımlardan birisi Varroa etkenlerinde gelişen dirençlilik 
durumudur. Dolayısıyla Proje kapsamında ülkemizde mümkün olduğunca geniş bir 
coğrafyada ve arıcılığın yaygın şekilde yapıldığı illerde bu dirençliliğin boyutunu tespit etmek 
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda farklı bölgelerden (Adana, Muğla, Ordu, Ankara, 
Tekirdağ, Bitlis ve Şanlıurfa illerinden) Varroa etkenleri toplanacak ve bu etkenlerdeki 
dirençlilik durumu flumetrin yönüyle çalışılacaktır. Bununla birlikte saha çalışmaları ile de 
ilaçların etkinlikleri değerlendirilecek ve moleküler yöntemlerle dirençlilik durumu ortaya 
konulacaktır. Elde edilen sonuçlar hayvan sağlığı, halk sağlığı ve ekonomik anlamda faydalı 
bilgiler ortaya çıkaracaktır. Mevcut ilaçların daha rasyonel kullanılmasını; alternatif ilaç 
önerilerinin de beraberinde getirecektir. Bu türden bir çalışma ülkemiz için ilk olacaktır. 
Bundan sonraki çalışmalar için de açıkçası yol gösterici olacaktır. Arıcılığın mevcut durumu, 
kullanılan ilaçların çeşitliliği ve bilinçsiz kullanımı, arıdan elde edilen ürünlerin insan 
tüketiminde kullanım boyutu, arıcılık faaliyetlerinin ülke ekonomisine olan katkıları ve 
uluslararası arenadaki yerimiz göz önüne alındığında bu çeşitten bir çalışmanın yapılması 
kaçınılmaz bir zorunluluktur. Antimikrobiyal direnç ile ilgili çalışmalar daha çok bakteriler 
üzerine ve antibiyotik için yoğunlaşırken; parazitlerdeki durumun tespit edilmesi de elbette 
son derece önemli olacaktır. Diğer taraftan elde edilecek veriler ilaçların bilinçli kullanımı 
için de değerlendirmeleri beraberinde getirecektir. Arıcılık yönüyle bu durum önemlidir. 
İlaçların bilinçli kullanımı halk sağlığı açısından son derece önemli olan arı ürünlerindeki 
kalıntı riskini de azaltacaktır. Dolayısyla elde edilecek sonuçlar; Halk Sağlığı noktasında da 
katkılar sağlayacaktır. 
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IN-VIVO YÖNTEMLERE ALTERNATİF OLARAK IN-VITRO  
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Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 
 

ÖZET 

Bu tez çalışmasında, inaktif Newcastle hastalığı aşılarının etkinliğinin belirlenmesinde, 
hayvan kullanımını azaltan ya da ortadan kaldıran in-vitro ELISA metodunun 
uygulanabilirliği araştırılmıştır.  

Bu amaçla, Newcastle hastalığına karşı kanatlı hayvanlarda kullanılan tek ya da çok 
komponentli 9 inaktif Newcastle hastalığı aşısı ile yalancı reaksiyonları değerlendirmek için 
Newcastle hastalığı virusu içermeyen 2 aşı kullanıldı. Aşıların etkinlik düzeyleri in-vivo ve 
in-vitro test yöntemleriyle değerlendirildi.  

In-vivo olarak “Spesific Pathogen Free” (SPF) civcivlerin aşılanması sonrası oluşan antikor 
yanıtın serolojik olarak değerlendirildiği hemaglutinasyon inhibisyon testi ve SPF civcivlerde 
koruma düzeylerinin belirlendiği çalenç/eprüvasyon çalışmaları gerçekleştirildi. In-vitro 
olarak ise İnaktif Newcastle hastalığı aşıları için geliştirilmiş olan ve aşıda bulunan 
hemaglütinin ve nöraminidaz antijenlerini saptamaya yönelik sandviç ELISA testi kullanıldı. 
ELISA testinden elde edilen optik dansite sonuçları kullanılarak Combistats İstatistiksel 
Analiz Yazılım Programı ile paralel doğru analiz metoduyla aşıların  relatif potens değerleri 
hesaplandı. 

Hemaglutinasyon inhibisyon test sonuçları 23,3 ile 26,1 aralığında, immunizasyon-çalenç 
sonuçları 56 ile 136 PD50 aralığında ve ELISA testi ile relatif potens değerleri 6,02 ile 98,23 
antijen ünitesi aralığında bulundu. ELISA testi ile immunizasyon-çalenç testi arasında 
(r2=0,93) ve hemaglutinasyon inhibisyon testi ile immunizasyon-çalenç testi arasında 
(r2=0,95) anlamlı korelasyon saptandı. ELISA testinin duyarlılığı %89, özgüllüğü ise %100 
olarak hesaplandı ve tekrarlanabilirlik, tekrar üretilebilirlik değerleri açısından kabul edilebilir 
sınırlar içinde seyrettiği görüldü.  

Bu sonuçlara göre, laboratuvar şartlarında ELISA metodunun uygulanabilirliği, standart 
prosedüre olan uyumu ve aynı örnekler üzerinde benzer sonuçlar verebilme yeteneği 
gösterilmiş oldu. 
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Şap Enstitüsü Müdürlüğü 

 
 
ÖZET 

Şap Hastalığı çift tırnaklı hayvanların, çok bulaşıcı viral bir hastalığıdır. Hastalık ateş, ağızda 
veziküller, topallık ile seyreder ve ciddi verim kayıpları oluşturur. Hastalıkla mücadelede 
endemik ülkelerde yaygın olarak aşılama kullanılmaktadır. Şap aşıları inaktif bütün virus ile 
hazırlanmakta olup, zayıf immunojenlerdir. Yağ adjuvantlar ise daha sonradan kullanıma 
girmiştir. Bunlar sadece veteriner alanda kullanılmaktadır. Yağ adjuvantların depo etkisi 
yaratarak yavaş salınım ile etkinliğini gösterdiği bilinmektedir. Yağ adjuvantların da tek yağ 
ve çift yağ emülsiyonları bulunmaktadır. Bunlardan ticari montanide ISA formülasyonları şap 
aşılarında yaygın olarak kullanılmaktadır. En yaygın olarak kullanılanı montanide ISA 
206’dır. (Montanide ISA 206, düşük vizkositesi kolay uygulanabilirliği, stabilitesi ve etkinliği 
ile öne çıkmıştır. Montanide ISA 201, ISA 206’nın yenilenmiş versiyonu olarak piyasaya 
sürülmüştür. Montanide ISA 61 VG yine Seppic tarafından geliştirilen yağ içinde su 
emülsiyonu bir mineral yağ’dır. Çalışmamızda bu üç yağ adjuvantı ile şap virüsü antijenleri 
tetravalan deneysel aşılar oluşturulup, koyunlarda antikor yanıtına olan etkisi incelenmiştir. 
Buna göre en yüksek antikor titreleri Montanide ISA 61 formülasyonu ile alınmış bunu 
Montanide ISA 201 ve ISA 206 takip etmiştir.  
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ŞAP AŞILARININ HAZIRLANMASINDA, BHK-21 An73 HÜCRESİNİN 
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ÖZET 

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, ÇO, CO2 ve pOsm değişimleri hücre metabolizmasında değişimlere neden 
olmakta ve sonuç olarak hücre özgül üreme hızında ve son hücre sayılarında değişiklikler 
görülmektedir. Hücrelerin değişik çalışma parametrelerine gösterdikleri hassasiyetin aynı 
hücre hattının klonlarında dahi farklılık gösterebileceği bilinmektedir.  

Mowat ve Chapman’ın 1962’de BHK-21 C13 hücresinin şap virüsüne duyarlı olduğunu 
bildirmesinin ardından bu hücrenin aynı yıl süspanse üretim prosesi geliştirilmiştir. 
Enstitümüzde Şap aşılarının üretiminde süspanseye adapte BHK 21 An 30 ve An73 hücreleri 
kullanılmaktadır. BHK 21 An 30 hücresi BHK 21 An 73’ e göre daha kısa sürede ve daha 
fazla üreme özelliği göstermektedir. Ancak virusun üretim aşamasında An 73 de üretilen virus 
kültürlerinin enfektif titre ve 146 S değerlerinin An 30 da üretilen kültürlerden çok daha 
yüksek olduğu gözlemlenmiştir.  

Bu çalışmada; BHK 21 An 73 hücresinin kısa sürede, fazla miktarda üretimi sağlanarak 
yüksek 146 S değerli ve enfektif titreli şap virüsü antijeni ve şap aşısı üretilmesi 
amaçlanmıştır. Bunun için BHK  21 Ank 73 hücresinin optimum üreme kriterleri araştırılmış 
ve  Ank 73 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 146 S miktarı ve enfektif  
titreler belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar referens değerlerle karşılaştırılmıştır.  
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ÖZET 

Yüksek pürifiye inaktif şap aşıları ile aşılanan sürülerde, şap virusunun yapısal proteinlerine 
karşı antikor yanıtı elde edilmektedir. Sadece enfeksiyon sonrası, yapısal proteinlerin yanı sıra 
yapısal olmayan proteinlere karşı da antikor oluşmaktadır. Aşılanmış sürülerde enfeksiyonun 
subklinik olarak seyrettiği taşıyıcı hayvanlarda olduğu gibi, inaktivasyon aşamasında residüel 
canlı virusun kalması da yapısal olmayan proteinlere karşı antikor yanıtını uyarmaktadır. 
Bunların dışında; aşıların güvenliği ve kalitesi açısından istenmeyen bir durum olan NSP 
antikor oluşumu, çok düşük düzeyde safsızlıkların olması durumunda aşıya giren antijen 
miktarının arttırılması ve tekrarlayan aşılamalarla da uyarılabilmektedir. 

Bu çalışmada; tekrarlayan aşılamalar ve aşı formülasyonuna giren antijen miktarının 
arttırılması sonucunda, hedef hayvanlara inokülasyonu sonrası NSP antikorların varlığının 
tespiti ve seyrinin takibi amaçlanmıştır. 

Şap virusu ile enfekte hayvanlarda yapısal ve yapısal olmayan virus proteinlerine karşı antikor 
oluşmaktadır. Yüksek pürifiye aşılarda şap virusü yapısal olmayan proteinlerine karşı antikor 
oluşmaması beklenmektedir. Aşılanmış sürülerde asemptomatik taşıyıcı hayvanların 
bulunması, inaktivasyon prosedüründe residüel canlı virusün kalması, aşı formülasyonuna 
giren antijen miktarının arttırılması ve tekrarlayan aşılamalar da yapısal olmayan proteinlere 
karşı antikor oluşumunu uyarabilmektedir. Bu nedenle, enfekte hayvanların ayrılması kontrol 
ve eradikasyonu kolaylaştırır. 

Bu projede; Artan antijen miktarı ve tekrarlayan aşılamalar sonrasında yapısal olmayan 
proteinlere karşı antikor yanıtının varlığı tespit edilmiştir. Aşıya giren antijen miktarı aşamalı 
olarak artırılmış ve belirli periyotlarda hedef hayvanlara tekrarlayan inokülasyonlar 
yapılmıştır. İnokülasyonlar sonrası elde edilen serumlar residüel NSP antikorlar açısından 
değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar istatistiki olarak değerlendirilmiştir. 
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ÖZET 

Şap hastalığı çift tırnaklı hayvanlarda 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 şap virüslerinin kimyasal inaktivasyonu ile 
elde edilen aşı antijenlerine adjuvant ilavesi ile hazırlanan inaktif aşılardandır. 

Günümüzde büyük hacimde şap aşısının üretiminde genellikle süspanse kültür sistemlerine 
adapte BHK 21 hücreleri kullanılmaktadır. Hücre kültürü üretiminde kullanılan vasatlara 
yaklaşık %7-10 oranında serum ilave edilir. Serum zengin içeriği nedeniyle hücrelerin 
üremesini uyarmaları, koruyucu etkileri gibi birçok olumlu katkılarının yanı sıra hayvansal 
kaynaklı olmalarından dolayı istenmeyen kontaminantların ve hastalıkların taşıyıcısı olmaları 
büyük dezavantajdır. Ayrıca, temin etmede yaşanan zorluklar, seriler arasında değişebilen 
üretim farklılıkları ve yüksek maliyeti de diğer dezavantajlarıdır. Bu sorunlar nedeniyle son 
yıllarda biyolojik maddelerin üretiminde serumsuz besin ortamları geliştirilmiştir. Büyük 
hacim rekombinant protein ve monoklonal antikor üretimlerinde serumsuz besin ortamları 
kullanılmakta olup şap aşısı gibi endüstriyel düzeydeki viral aşıların üretiminde henüz yaygın 
değildir. 

Bu çalışmada, Enstitümüzde şap aşısının üretiminde serumsuz vasat kullanılarak üretilen 
antijenler ile daha saf ve yüksek kalitede aşıların düşük maliyetle hazırlanması amaçlanmıştır. 
Çalışmamızda serumsuz besi yeri kullanılarak üretilen aşı antijenleri kullanılarak O-Tur/07, 
A-Nep/84 ve ASIA-Tur/15 sışlarını içeren trivalan Şap aşısı hazırlanmış ve bu aşıların 
sterilite, stabilite, raf ömrü ve bağışıklık çalışmaları yapılarak sonuçlar Şap Enstitüsünde 
üretilen aşılar ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca bu aşıların zararsızlık ve fiziko-
kimyasal testleri de yapılarak değerlendirilmiştir. Koruyucu doz50 (PD50) değerini 
belirlemek için eprüvasyonlu yöntem kullanılarak O-TUR/17 tipi antijen ile hazırlanan 
aşıların PD50 değeri belirlenmiştir. 

Bu çalışma ile serumsuz vasat kullanılarak üretilen antijenler ile hazırlanan aşıların en az 
mevcut aşılar kadar bağışıklık oluşturduğu, raf ömrünün enaz 12 ay olduğu ve total protein 
bakımından daha saf olduğu belirlenmiştir. 
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ÖZET  

Şap hastalığı ülkemizde ihbari mecburi hastalıklar arasında yer almaktadır. Şap hastalığı, 
oldukça bulaşıcı bir enfeksiyon olup, tüm çift tırnaklı hayvanları etkileyen, ekonomik 
kayıplara sebep olan hastalıkların başında yer almaktadır. Apthovirus genusu, Picornaviridae 
ailesinde yer alan bu virus, 7 serotipe sahiptir. Bu serotipler; A, O, C, Asia 1 ve SAT 
(Sourthern African Territories) 1, 2, 3 olup, ülkemizde ise A, O ve Asia 1 virusları 
görülmektedir. Şap virusu oldukça değişken bir yapıya sahip olan RNA virusları arasında yer 
almakta olup (Holland, 1982), genellikle serotipler arasında çapraz koruma 
sağlayamamaktadır (Paton, 2005; OIE, 2012). Şap hastalığı hayvanlarda süt ve et kayıplarına, 
dış ticarete getirilen kısıtlamalardan doğan ekonomik kayıplara, genç hayvanlarda yüksek 
ölümlere ve gebe hayvanlarda abortlara neden olması ile ülke ekonomisini ağır şekilde 
etkilemektedir (Kitching, 2002; Kitching ve ark., 2007). Şap hastalığının kontrolü, ülkenin 
hastalık kontrol politikaları ve epidemiyolojik durumuna bağlıdır. Hastalıktan ari ülkelerde 
kontrol, hastalığın var olduğu ülkelerden yapılan hayvan ve hayvansal ürünlere uygulanan 
sınırlamalar ile virusun ülkeye girişinin önlenmesine yöneliktir. Bu ülkelerde bir salgının 
görülmesi durumunda, zorunlu kesim ya da karantina ve çevre aşılaması uygulanır. Hastalığın 
endemik olduğu ülkelerde uygun serotipte inaktif aşılarla yapılan koruyucu aşılamalar ile 
sanitasyon uygulamaları kombine edilerek hastalığın insidensinin düşürülmesine yönelik 
önlemler kullanılmaktadır (Doel, 2003). Endemik bir ülke olan Türkiye’de aşılamayı temel 
alan programlı şap hastalığı mücadelesi 1960’lı yıllarda başlamış ve halen devam etmektedir. 
Aşılar Şap Enstitüsü tarafından inaktif olarak üretilmekte; monovalan, bivalan, trivalan veya 
polivalan şekilde hazırlanmakta ve kullanılmaktadır . 

Sığırların üç gün hastalığı (Bovine Ephemeral Fever, BEF), Rhabdoviridae familyası içinde 
Ephemerovirus genusu içinde yer alır. Etken sivrisinek veya tatarcık sineklerinin ısırması 
sonucu hematojen yolla bulaşan bir arbovirusdur. Sığır ve mandalarda görülen bu hastalıkta 
beden ısısı artışı, depresyon, topallık gibi belirtiler başlayıp, hastalıktan sonra kısa bir süre 
içinde iyileşme olduğundan dolayı bu hastalık üç gün hastalığı (Bovine Ephemeral Fever, 
BEF) olarak adlandırılmaktadır. Üç gün hastalığın da morbidite oranı yüksek, mortalite oranı 
düşüktür. İnkubasyon süresi yaklaşık olarak 2-4 gündür.  Klinik belirtiler aniden ortaya çıkan 
şiddetli bir ateş ile başlar, iştahsızlık, durgunluk, titreme, gözden ve burundan akıntı, soluk 
alma güçlüğü, topallık, süt veriminin birdenbire düşmesi ile kendini gösterir. 

Üç gün hastalığı ilk olarak 1906 yılında Güney Afrika’da tanımlanmıştır. Enfeksiyon Afrika, 
Avustralya, Ortadoğu ve Asya’nın birçok tropikal ve subtropikal bölgelerinde endemik olarak 
görülmektedir.  Hastalığın sınır ötesi yayılma ve bulaşmasında rüzgârlar ve hayvan nakilleri 
önemli role sahiptir. 

Ülkemizde BEF ilk olarak 1985 yılında bildirilmiştir. Son yıllarda ülkemizde 2-4 yıl aralıklar 
ile BEF epidemileri bildirilmektedir. Özellikle verimli ırkların ülkemizde sayısındaki artışlara 
ve global iklim değişikliklerine paralel olarak bu hastalığın etkisi son yıllarda daha da 
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hissedilir olmuştur. Türkiye'de bildirilen son iki BEF salgınları 2008 ve 2012 yıllarında rapor 
edilmiştir. 

Üç gün hastalığı enfekte hayvanlarda verim kayıplarına (abortuslar ile et ve süt kaybı) ve 
canlı sığır ihracatına getirilen kısıtlamalardan dolayı ciddi ekonomik kayıplara neden 
olmaktadır. Üçgün hastalığı özellikle Güney ve Güneydoğu Anadolu illeri için risk oluşturan, 
aynı zamanda tedavi maliyetleri ve verim kayıpları düşünüldüğünde ciddi ekonomik kayıplara 
yol açan bir enfeksiyondur. Enfeksiyonun kontrol altına alınmasında vektörlerle mücadele ile 
birlikte aşılamalar oldukça önemlidir. Aşılamada canlı attenüe aşılar ve inaktive edilmiş aşılar 
kullanılabilir.  

Viral enfeksiyonlarda hastalık sonrası tam bir tedavi sağlanamadığı için profilaktif tedavi 
önemlidir. Bu amaçla viral enfeksiyonlardan korunmada en etkili yöntemlerden birisi 
aşılamadır. Ülkemizde şap hastalığından korunmak için mevcut uygulanan bir aşılama 
programı bulunmakla birlikte Üç Gün hastalığı(Bovine Ephemeral Fever)(BEF) için henüz 
uygulanan bir aşılama programı bulunmamaktadır. BEF den korunmada hastalığın görülme 
potansiyelinin olduğu bölgelerde özellikle (Temmuz-Ağustos) aylarında en az iki kere 
aşılama yapılması gerekmektedir. Ancak aynı dönemde şap, LSD aşılamalarıda yapılmakta ve 
üçüncü bir aşının yapılması aşılama programında sarkmalara neden olmaktadır. Ülkemizin 
her an tehditi  altında bulunduğu üç gün hastalığı ile ilgili aşılamada kolaylık sağlanması 
açısından, aynı zamanda aşı uygulamalarının farklı zamanda yapılmasından kaynaklı 
zararların iş gücü kaybı, zaman, nakliye masrafları, bireysel harcırah gibi ekonomik 
kayıpların önüne geçmek amaçlı  bu iki aşının birlikte uygulanabilirliği çok büyük kolaylık 
sağlayacaktır. Bu çalışmada Şap aşılama kampanyası ilkbahar döneminde şap ve BEF aşısının 
beraber uygulanabilirliği değerlendirilecektir. Çalışmada inaktif şap aşısı ile canlı attenüe üç 
gün aşıları oluşturulan farklı grup hayvanlarda farklı kombinasyonlarda ve rapel uygulanarak 
değerlendirilecektir. Değerlendirme sonuçlarının uygulamaya geçirilebilirliği önem arz 
etmekle birlikte ülkemizde uygulanan mevcut aşılama politikasına katkısının olması 
hedeflenmektedir. 
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BİYOREAKTÖRDE ANTHRAKS AŞISI ÜRETİMİ GELİŞTİRİLMESİ 

 
Dr. T.Onur KEVENK, M.Onur ÜLGEN, Mustafa UZAR 

 
Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

 

ÖZET 

Anthraks özellikle koyun, keçi, sığır, manda, deve gibi ot yiyen hayvanların yüksek mortalite 
ile seyreden bakteriyel bir hastalığı olmakla birlikte daha az olarak da at ve domuzlarda 
görülür. Zoonoz bir hastalık olması nedeniyle önem taşımaktadır. Ekonomi ve halk sağlığı 
bakımından hastalığın önemi aynı anda çok sayıda hayvanı ölüm riski altına almasıdır. Ölen 
hayvanlar ülke için büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır.  Hastalıkla mücadelede 
aşılama çok önemlidir. Hastalık riski olan bölgedeki hayvanların hepsi aşılanarak bu 
hastalıktan korunmaktadır. Çalışmamızda enstitü bünyemizde hali hazırda katı Casein digest 
besi yerinde üretilmekte olan Anthrax aşısının Max Sterne 34F2 aşı suşu kullanılarak kapalı 
continious sistem olarak kabul edilen biyoreaktörde üretimi amaçlanmıştır. Bu amaçla hali 
hazırda kullanılan besi yerleri ve inkübasyon parametleri yerine, optimizasyon amaçlı değişik 
besi yerleri ve inkübasyon parametreleri kullanılıp bunların performansları koloni oluşum 
ünitesi (koü) açısından karşılaştırılmıştır. Bulk üründe sporlanma sağlandıktan sonra, sporlar  
% 0,5lik fenol ile yıkanıp canlı spor sayımları yapılmıştır. Sayım sonucunda elde edilen 
veriler  konvansiyonel üretim sonucunda elde edilen ürünün performansı ile karşılaştırılmıştır. 
Elde edilen bulgular ışığında küçük ölçekli 5lt kapasiteli biyoreaktör kullanılarak anthrax 
aşısının Max Sterne 34F2 suşunun başarılı bir şekilde üretilebildiği ancak konvansiyonel katı 
casein digest besi yerinde üretilenlere oranla daha düşük verimde olduğu saptandı. 
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TÜRKİYE’DE VEKTÖR KAYNAKLI ÖNEMLİ VİRAL HAYVAN 
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GÜN HASTALIĞI-BEF VE AKABANE )  TEŞHİSİ, VEKTÖRLERİN TESPİTİ VE 
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 Dr. Selma KAYA, Coşkun AYDIN, Dr. Hamza KADI, Dr. Rahşan AKPINAR, 
 Mehmet ILGIN, Adalet DUYUM 

 
Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

 
ÖZET 

Bu çalışmada, Türkiye’de, vektörle taşınan BT, EHD, BEF ve Akabane viruslarının 
dağılımları, virüslerin bulaşma şekilleri, görülme sıklıkları gibi epidemiyolojik verilerle Erken 
Uyarı Sistemlerinin oluşturulması amaçlanmıştır.  

57 ilde belirlenen alanlarda 111 adet Onderstepoort tipi ışık tuzakları kurulmuştur. GPS cihazı 
ile koordinatlar tespit edilerek kayıtları tutulmuştur. Işık tuzakları proje süresince ayda 2 defa 
en az 1 gece olmak üzere çalıştırılmış, bunu takip eden gün ışık tuzağına yakalanan 
Culicoidesler toplanıp, laboratuvara getirilerek, stereo mikroskop ve ışık mikroskobunda tür 
teşhisleri yapılmıştır. 

Culicoides örneklerinden hazırlanan havuzlardan RNA ektraksiyonu yapılmakta, ekstrakte 
edilen RNA’lar BT, EHD, BEF ve Akabane hastalıkları yönünden Real-time RT- PCR 
metodu ile araştırılmıştır. Pozitif örneklerden Embriyolu tavuk yumurtasına (ETY), hücre 
kültürüne inokulasyon, Virus izolasyonu ve identifikasyonu ile Virus serotiplendirme ve 
sekans analizleri yapılmaktadır. 

2016 yılında 57 ilde 111 sinek tuzağından 93205 adet Culicoides toplanmış ve 31 tür tespit 
edilmiştir. 2017 yılında 188182 adet Culicoides toplanmış ve 33 tür tespit edilmiştir.  

Toplanan sineklerden vektör olabilecek türlerden yapılan 516 havuzdan yapılan virus 
teşhisinde, Mersin-Tarsus’dan 5 havuzda, Antalya- Manavgattan 1 havuzda C.schultzei grup 
sineklerde Akabane;  Osmaniye Düziçi’nden 2 havuzda, Gaziantep- İslahiye’den 1 havuzda 
C.İmicola türünde Mavi Dil (BT) tespit edilmiştir.  

2018 yılında toplam 540 adet Culicoides havuzu test edilmiş; Edirne Budakdoğanca’da 
Culicoides newsteadi ve C.punctatus’da, Mersin Anamur’da C.imicola ve C.shultzei’de, 
Adana Kozan’da C.shultzei’de Mavi Dil virusu nükleik asiti, Mersin Tarsus’da C.shultzei’de, 
Edirne Budakdoğanca’da C.obselatus’da, Mersin Anamur’da C.shultzei ve C.imicola’da 
Akabane virusu nükleik asiti tespit edilmiştir.  

2019 Yılı içerisinde Parazitoloji Laboratuvarı’ında identifikasyonu yapılan 412 Culicoides 
havuzunun Real-Time RT PCR testleri yapılmıştır.  
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Küresel ısınmaya bağlı iklimsel değişikliklerin bir sonucu olarak vektörlerle bulaşan 
hastalıkların yayılma alanları ve patojenitelerinin artması konunun önemini de arttırmaktadır. 
Ülkemizde konuyla ilgili yapılmış en kapsamlı çalışma olan bu projeyle ülkemizin Culicoides 
haritası çıkarılmış, bölgelere göre mevsimsel aktiviteleri belirlenmiş, başlıca vektörler tespit 
edilmiş, vektör Culicoides türlerinden Mavidil ve Akabane viruslarına ait nükleik asitler tespit 
edilmiştir. Proje sonuçlarına göre vektörel hastalıklar yönünden riskli bölgelerde kurulan ışık 
tuzaklarının sabit tuzaklara dönüştürülerek, vektörel aktivitenin sürekli kontrol edilmesi  
planlanmıştır. 
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AŞI BANKASI İÇİN PPR ve MAVİDİL VİRUS KÜLTÜR  
KOLEKSİYONLARININ OLUŞTURULMASI, AŞI BANKASI OLARAK  

SAKLAMA KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASI 
 

Dr. Özden KABAKLI, Dr. Elvin ÇALIŞKAN, Züleyha ERGÜN KURT 
 

Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
 

ÖZET  

Ülkemizde meydana gelecek olası salgın ve/veya kriz durumlarında, acil müdahale amaçlı 
olarak stok aşı bulundurmak amacıyla, üretimdeki aşıların  “Aşı ve Suş Bankası” için üretim 
ve saklama koşullarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaçla PPR ve BT 4, 9 ve 16 viruslarının liyofilize ve bulk formlarda, -20 ve -80 
derecelerdeki “Enfektif Titre Değerlerinin Zamana Bağlı Değişimi” degredasyon ve Arhenius 
plot testleri kullanılarak hesaplandı. 

 Çalışmamızın birincil amacı PPR ve BT viruslarını kullanarak bir Aşı-Suş Bankasındaki 
işleyişin temel adımlarını emüle etmekti. 

Bu çalışma sonunda: 

 Uygun koruyucu varlığında ve düşük sıcaklıkta virusların enfektivitelerini uzun süre 
koruyabildiği, 

 Stok yenileme sisteminde kayıt tutmanın ve düzenli takibin önemi,  

 Liyofilizasyon ile birlikte düşük sıcaklıkların virus enfektivitesini korumada önemli 
olduğu gösterilmiştir.  

 Kullanılan degredasyon ve Arhenius plot testleri ile stokta bulunan virusların canlı 
kalabilme sürelerinin belirlendi. 

Aşı ve antijen bankası işleyiş süreçleri ve sistematiği konusunda bilgi ve deneyim elde 
edilmiştir. 
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KIZIL TİLKİ (VULPES VULPES) İNTESTİNAL SİSTEM HELMİNTLERİ  
VE RUMİNANTLARDA HASTALIK OLUŞTURAN HELMİNTLERİN  

KIZIL TİLKİLERDEKİ YAYGINLIĞININ BELİRLENMESİ 
 

Dr. Ufuk EROL, Prof. Dr. H. Oğuz SARIMEHMETOĞLU 
 

Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
 

ÖZET 

Kızıl tilki (Vulpes vulpes) dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en geniş yayılım alanına sahip 
yabani karnivordur. Bu hayvanlar, zoonoz helmintler de dahil birçok bağırsak parazitinin 
sonkonağıdır. Bu çalışma ile Türkiye’de kızıl tilkilerdeki bağırsak helmintlerinin 
yaygınlığının araştırılması amaçlanmıştır. 

Bu çalışmada, Türkiye’nin farklı illerinden Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü’ne gönderilen 103 adet kızıl tilkinin bağırsakları sedimentasyon ve sayım tekniği 
ile incelenmiştir. İncelenen bağırsak örneklerinin 90 adetinde (%87,37) parazit tespit 
edilirken, 13’ünde (%12,63) ise herhangi bir parazit türüne rastlanmamıştır. Parazit tespit 
edilen bağırsak örneklerinde birden çok parazit türüyle enfeksiyonun (%92,23), tek parazit 
türüyle enfeksiyona (%7,77) oranla daha fazla olduğu görülmüştür. İncelenen bağırsak 
örneklerinde dört sestod, yedi nematod, iki acantocephala ve bir arthropod olmak üzere üç 
cins ve 11 türde toplam 17922 adet parazit tespit edilmiştir. Tespit edilen parazitlerin ve 
oranlarının; Mesocestoides sp. (%56,31), Joyeuxiella echinorhynchoides (%33), Taenia 
polyacantha (%15,53), Dipylidium caninum (%0,97), Pterygodermatites affinis (%51,45), 
Toxascaris leonina (%45,63), Uncinaria stenocephala (%33), Oxynema numicidum (%20,38), 
Toxocara canis (%14,56), Ancylostoma caninum (%12,62), Trichuris vulpis (%1,94), 
Pachysentis sp. (%37,69), Centrorhynchus sp. (%0,97) ve Linguatula serrata nimfi (%20,38) 
olduğu görülmüştür. Oxynema numicidum erkek tilkilerde %28,57, dişi tilkilerde ise %10,20 
oranında tespit edilmiş ve bu farkın istatistik açıdan önemli olduğu (p<0,05) görülmüştür. 
Çalışmada tespit edilen ve sadece morfolojik özelliklerine bakılarak tür teşhisleri oldukça zor 
olan Taenia cinsindeki sestodların tür teşhisleri mt-cox1 gen bölgesinin PZR ve DNA dizi 
analizi yapılarak ayrıca doğrulanmış ve elde edilen veriler GenBank’a yüklenmiştir. 

Bu çalışma ile Türkiye’de ilk defa kızıl tilkilerde Ancylostoma caninum, Oxynema 
numicidum, Pachysentis sp. ve Centrorhynchus sp. tespit edilmiştir. Ayrıca Türkiye’de ilk 
defa kızıl tilkilerde tespit edilen Taenia polyacantha’nın DNA dizi analizi ile doğrulanmıştır. 
Bu çalışma, Türkiye’de kızıl tilkilerin zoonoz helmintler de dahil olmak üzere çok sayıda 
bağırsak helmint türüne sonkonaklık yaptığını göstermiştir. 
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AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ AKVARYUM İŞLETMELERİNDE  
BAKTERİYEL VE PARAZİTER ETKENLERİN TESPİTİ 
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Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü 

 

PROJE ÖZETİ   

Bu araştırmada projesinde Akdeniz bölgesindeki tatlı su akvaryum balıkları yetiştirme 
işletmelerindeki akvaryum balıklarında bakteriyel ve paraziter etkenleri tespit edildi, 
bakterilerin antibiyotik dirençlilikleri ve işletmelerin ilaç kullanım durumunu belirlendi. 
Adana, Antalya, Hatay ve Mersin illerindeki tatlı su akvaryum balığı üretim ve yetiştiriciliği 
yapılan işletmelerden en çok üretim ve satışı olan japon (Carassius auratus),  koi (Cyprinus 
carpio), lepistes (Poecilia reticulate), moli varyeteleri (beyaz, siyah, dalmaçyalı, sarı, 
tuksedo) (Poecilia sp.), melek (Pterophyllum scalare), vatoz (Pterygoplichthys pardalis), 
konkiniyus (Puntius conchhonius) ve zebra (Danio rerio) balık örnekleri içine oksijen verilen 
naylon torbalar içinde canlı olarak laboratuvara getirildi. Balıkların parazitolojik muayeneleri 
sonucunda deri, yüzgeç ve solungaçlarındaki ektoparazitler ile iç organlarındaki 
endoparazitler tespit edildi. Sterilizasyon işleminden sonra balıkların iç organlarından Triptik 
Soy Agar ve Braın Hearth Infusıon Agar’a bakteriyel ekim yapıldı.  Ekim yapılan petriler 20-
22 °C’de 48 –72 saat inkube edildi, izole edilen bakteriler geleneksel mikrobiyolojik 
identifikasyon testleri ve APİ 20E teşhis kitleri kullanılarak tanımlandı. İzole edilen 
bakterilerin ilaç duyarlılıkları disk difüzyon yöntemine göre yapıldı. 

 Mycobacterium spp. bakterileri için ise Lowenstain Jensen besi yerlerine ekimler yapıldı ve 
petriler 25° C de 4 hafta inkube edildi. Üreyen bakterilerin Ziehl -Neelsen ve gram 
boyamaları yapılarak Mycobacterium spp. varlığı araştırıldı. Adana’daki işletmesinden alınan 
örneklerden  lepistes  balığından Tetrahymena sp., melek balığından  Costia spp., japon  
balığından Trichodina  sp., Dactylogyrus sp. ve Costia spp., moli balığından Tetrahymena sp., 
Costia spp. sp. ve Ichtyophitirius multifilis tespit edildi  B işletmesinden alınan örneklerden 
Japon balığından Trichodina sp., Gyrodactlylus sp., ve  Dactylogyrus sp. tespit edildi. 

Antalya ilinden alınan örneklerde A işletmesinde moli balığından Costia spp. sp.zebra 
balığından Chilodonella sp.,  moli balığından Dactylogyrus sp., Trichodina sp., Japon 
balığından Gyrodactylus sp.,  Trichodina sp., Dactylogyrus sp., tuksedo moliden 
Chillodonella sp., Moliden Costia spp. sp.tespit edildi  Antalya ilinden alınan örneklerde B 
işletmesinde Altınbaş Japondan Dactylogyrus sp., Japondan Gyrodactylus sp., Trichodina sp., 
Dactylogyrus sp. aynı numunenin solungaçlarından Trichodina sp., Koiden Trichodina sp., 
Costia spp., Japondan Gyrodactylussp ve Trichodina  tespit edildi.  

Hatay A işletmesinden alınan örneklerden koi balığından Trichodina sp. Gyrodactylus sp. ve 
Costia spp. sp.Japon balığından Trichodina sp., Gyrodactlylus sp., Epistylis sp., 
Ichthyophthirius multifiliis, Chillodonella ve  Chillodonella sp. tespit edildi  B işletmesinden 
alınan örneklerden  Japon (larva) Trichodina sp., Gyrodactylus sp., Chilodonella sp.  ve japon 
balığından  Trichodina sp., Gyrodactylus sp., Chilodonella sp Costia spp. sp.ve 
Ichtyophitirius multifilis belirlenmiştir. C işletmesinden alınan örneklerden  Japon balığından 
Gyrodactylus sp., Ichthyophthirius multifiliis,  Dactylogyrus sp Trichodina sp., Argulus,  
Lernaea sp., ve Costia spp. sp.Lepistes balığından Gyrodactylus sp. ve Tetrahymena sp. tespit 
edildi  D işletmesinden alınan örneklerden  Japon balığından Trichodina sp., Costia spp. sp. 
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ve Gyrodactlylus sp.  koi balığından Chilodonella sp. ve Dactylogyrus sp., lepistes  
balığından Costia spp., Moli balığından Trichodina sp. dış parazitleri ve koi balığı 
bağırsaklarından Botriocephalus sp, tespit edildi. Mersin ilinden alınan örneklerde A 
işletmesinde koi balığından Dactylogyrus sp., Japon balığından Gyrodactlylus sp., koi 
balığından Trichodina sp., Ichthyophthirius multifiliis, Japon balığından Trichodina sp., Japon 
balığından Gyrodactylus sp., Trichodina sp., Japon balığından Gyrodactylus, Ichtyophitirius 
multifilis, Dactylogyrus, japon balığından Trichodina, Gyrodactylus sp., Japon balığından 
Trichodina, tespit edildi  B işletmesinde alınan Japon balık örneğinden Gyrodactlylus sp., 
Costia spp. sp. tespit edildi  C işletmesinde alınan Lepistesten Trichodina sp., Gyrodactylus 
sp., Costia spp. sp. Dactylogyrus sp.  moliden Trichodina sp. Costia spp., Epistylis dış 
parazitleri ve lepistes örneğinin bağırsaklarında Bothriocephalus sp. tespit edildi  D 
işletmesinde alınan japon balığından  Trichodina sp., Lepistes balığından Tetrahymena sp, 
Costia spp. sp. ve Trichodina sp. tespit edildi.  

Triptik soy ağara yapılan ekimlerde Japon balıklarından Aeromonas caviae, Aeromonas 
hydrophila Aeromonas sobria, Aeromonas veronii, Cryseobacterium indologenes, 
Cryseobacterium meningosepticum, Enterobacter cloaca, Pseudomonas cepacia, 
Pseudomonas putida, Serratia odorifera, Shewanella putrefaciens, Vibrio fuvialis Vibrio 
cholerae ve Vibrio vulnificus izole edildi. Koi balıklarından Aeromonas hydrophila 
Aeromonas sobria, Aeromonas veronii, Citrobacter freundii, Pseudomonas putida,  
Shewanella putrefaciens, Vibrio vulnificus, Vibrio cholerae izole edildi. Lepistes 
balıklarından Aeromonas hydrophila Aeromonas sobria, Aeromonas veronii, Citrobacter 
freundii, Pseudomonas putida,  Vibrio fuvialis ve Vibrio cholerae izole edildi.  Moli 
balıklarından Aeromonas hydrophila Aeromonas sobria, Aeromonas veronii, Citrobacter 
freundii,  Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida,  Serratia odorifera, Shewanella 
putrefaciens ve Vibrio cholerae izole edildi. Zebra balıklarından Serratia odorifera ve Vibrio 
vulnificus izole edildi. 
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KEBAN BARAJ GÖLÜNDE YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN GÖKKUŞAĞI 
ALABALIKLARI (ONCORHYNCHUS MYKİSS, WALBAUM 1792)’INDA 

PROTOZOON PARAZİTLERİN ARAŞTIRILMASI 
 

Mehmet ÇATALKAYA, Mustafa BALCI, Ahmet Turan SAN, Serhat Murat ALKAN, 
Abdulselam GÜN, Dr. Ayşe Gül ŞAHİN, Prof. Dr. Mustafa DÖRÜCÜ, 

Doç. Dr. Gökmen Zafer PEKMEZCİ, Dr. Emrah ŞİMŞEK, 
Dr. Aysel İTİK EKİNCİ, Dr. Şule AKSOY 

 
Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

 
ÖZET 

Bu çalışma, Elazığ, Tunceli ve Erzincan illeri arasında bulunan, Fırat nehri üzerine kurulu, 
Atatürk Baraj gölünden sonra Türkiye’nin en büyük yapay gölü olan, Türkiye gökkuşağı 
alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) üretiminde ilk sıralarda yer alan Keban 
Baraj gölü üzerinde bulunan kafes işletmelerinde Kasım 2017- Mayıs 2018 tarihleri arasında 
yapılmıştır. Yetiştiriciliğin yapıldığı 7 ay boyunca (Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, 
Mayıs) belirlenen 10 işletmeye düzenli olarak gidilmiş ve her defasında onar balık numunesi 
olmak üzere toplamda 700 adet balık paraziter yönden incelenmiştir. 

Çalışma sonucunda incelenen 700 adet gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 
1792)’n dan 283’ünün (%40,43) farklı parazitler ile enfekte olduğu belirlenmiştir. Toplamda 
10 farklı parazit türü (Apiosoma sp., Chilodonella sp., Cryptobia sp., Epistylis sp., Hexamita 
sp., Ichthyophthirius multifiliis, Ichthyobodo necator, Myxobolus cerebralis, Oodinium sp., 
Trichodina sp.) tespit edilmiştir. Bunların enfeksiyon oranları toplamda türlere göre; 
Trichodina sp. %18,29, Cryptobia sp. %9,86, Ichthyobodo necator %8,71, Epistylis sp. 
%7,14, Ichthyophthirius multifiliis %4,14,  Chilodonella sp. %2,71, Hexamita sp. %2,71, 
Apiosoma sp. % 1,00, Myxobolus cerebralis %0,29, Oodinium sp. %0,14 olarak bulunmuştur. 
En baskın türün Trichodina sp. olduğu belirlenmiştir. Enfekte 283 balığın 207 tanesi tek tür 
parazitle enfekte iken 56 tanesinin 2 farklı tür ile 15 tanesinin 3 farklı tür ile 4 tanesinin 4 
farklı tür ile ve 1 tanesinin 5 farklı tür parazit ile enfekte olduğu tespit edilmiştir. 

Yetiştiricilik koşullarının değerlendirildiği parametrelerin özellikle su sıcaklıklarındaki ve 
çözünmüş oksijen miktarlarındaki değişikliklerin enfeksiyon oranları üzerine etkili oldukları 
görülmüştür. Kafeslerde yapılan yoğun yetiştiriciliğin, yeterli dezenfeksiyon ve temizliğin 
yapılmamasının gerekli optimum şartların sağlanamamasının paraziter enfeksiyonların daha 
sık görülmesinde etkili oldukları düşünülmektedir. 
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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 

Proje Lideri Dr. Ahmet SAİT 

Yürütücü Kuruluş  Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Süresi 01.01.2020 - 01.01.2022 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020  - 

 
PROJE ÖZETİ 
Koyun-Keçi Vebası (Peste des Petits Ruminants-PPR) ülkemizde endemik olarak görülen ve 
mücadelesinde canlı aşı kullanılan bir hastalıktır. Hastalığın teşhisinde genelde tüm VKE 
laboratuvarlarında PCR tekniği kullanılmaktadır. 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. Aşılama sonrası 
nötralizan antikorlar 16. günde tespit edilir ve giderek artar. 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. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 
Dönem Bulguları: Primer ve prob tasarımları yapılmış, primer optimizasyonu devam 
etmektedir. 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: 
3. Darboğazlar: 
4. Projede Önerilen Değişiklikler:  
5. Bütçe Harcamaları Özeti:  
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Proje Başlığı 

Brucella melitensis Suşlarının Genetik Profillerinin 
MLVA (Multilokus Değişken Sayıda Ardışık Tekrar 
Analizi), MLST (Multilokus Dizi Tiplendirme) 
Yöntemleriyle Değerlendirilmesi (Doktora Tezi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/20/A5/P1/1842 

Proje Lideri Kadir AKAR 

Yürütücü Kuruluş  Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Süresi 01.01.2020 - 01.01.2022 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020  - 

 
PROJE ÖZETİ 
Dünya çapında en yaygın zoonoz hastalıklardan biri olan Bruselloz, hayvanlarda ekonomik 
kayıplara yol açtığı gibi, insanlarda da önemli bir sağlık sorunudur. Bruselloz teşhisinde altın 
standart bakteri izolasyonu olarak kabul edilmesine rağmen, metodun çeşitli zorlukları vardır. 
Bu nedenle suşların moleküler olarak tanımlanması ve genetik profillerinin belirlenmesine 
yönelik çalışmaların önemi günden güne artmaktadır.  
B.melitensis kaynaklı Bruselloz hastalığının ülkemiz küçük ruminant sürülerinde yüksek 
prevalansı olduğu bilinmektedir. Etkenin insan ve hayvan sağlığı açısından oluşturduğu 
riskler göz önüne alındığında, atık vakalarından izole edilen B.melitensis suşlarının genetik 
profilinin oluşturulması için Multilokus Variable Number Tandem Repeat Analiz (MLVA) ve 
Multi Lokus Sekans Typing (MLST) gibi moleküler metodlar kullanılmaktadır. Bu metodlarla 
suşların genetik profillerinin araştırılması, epidemiyolojik çalışma ve eradikasyon 
programlarını destekleyecek verilerin elde edilmesini sağlayacaktır.  
Bu kapsamda 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. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
3. Darboğazlar: 
4. Projede Önerilen Değişiklikler:  
5. Bütçe Harcamaları Özeti:  
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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 

Proje Lideri Mesut ŞENEL 

Yürütücü Kuruluş  Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Süresi 01.01.2020 - 01.01.2022 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020  - 

 
PROJE ÖZETİ 
Neospora caninum ve Toxoplasma gondii önemli paraziter atık etkenlerinden olup, 
ruminantlardaki sebebi bilinmeyen atıkların son yıllardaki durumu bilim insanlarının ilgisi 
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 örneklerin DNA diziliminden sonra filogenetik analizi 
yapılacaktır. Ayrıca aynı marazi maddelerden hazırlanacak olan patolojik preparatlar ise 
Histopatolojik ve İmmunohistokimyasal Yöntemlerle incelenecektir.  
Planlanan bu çalışma ile Neospora caninum ve Toxoplasma gondii’nin Pendik VKE‘nin 
sorumluluk alanında bulunan illerdeki durumu orta koyulacak ve daha ilerideki çalışmalar 
için yol gösterici bilgiler elde edilecektir. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
3. Darboğazlar: 
4. Projede Önerilen Değişiklikler:  
5. Bütçe Harcamaları Özeti:  
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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 

Proje Lideri Ş. Hande ERPEK 

Yürütücü Kuruluş  Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Süresi 01.01.2020 - 01.01.2022 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020  - 

 
PROJE ÖZETİ 
Mycoplasma infeksiyonları, kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde büyük ekonomik kayıplara neden 
olmaktadır. Bunlar içerisinde Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Mycoplasma 
meleagridis ve Mycoplasma iowae evcil kanatlı hayvanlar için en patojen olan türlerdir. 
Mycoplasma iowae, hindi sürülerinde yaygın olarak görülmesinin yanı sıra tavuklarda ve 
serbest uçan birçok kuştan da izole edilmiştir. Kanatlı patojen mycoplasmalarının teşhisinde; 
kültür, seroloji ve moleküler tabanlı testler kullanılmaktadır. Mycoplasma iowae'nin belirgin 
bir humoral bağışıklık tepkisi uyandırmaktaki yetersizliği, Çabuk Serum Aglütinasyon testi 
(RSA) güvenirliliğinin az olması ve hemaglütinasyon inhibisyon testinde etkenin eritrositleri 
hemaglütine etme yeteneğinin zayıf olması nedeniyle serolojik testlerin güvenirliliği 
yetersizdir. Mycoplasma iowae teşhisinde etken izolasyonu önemli bir yer tutmaktadır. 
Etkenin gösterdiği farklı biyokimyasal reaksiyonlar ile identifikasyonu yapılabilmektedir. 
Etken teşhisinde rutin olarak PCR temelli testler kullanılmaktadır. Mycoplasma iowae’nın 
vertikal, horizontal ve venereal yollarla bulaşması nedeniyle kuluçkahane ve damızlık kanatlı 
işletmeler için ciddi risk teşkil etmektedir. Ülkemizde Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı 
İşletmelerinde etkenin rutin kontrolü yapılmamaktadır. Bundan dolayı etkenin ülkemizdeki 
durumu ve yayılımı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.  
Bu projede; Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmelerinde Mycoplasma iowae varlığının 
bakteriyolojik ve moleküler yöntemler (Real Time PCR) ile araştırılması ve uygun teşhis 
yönteminin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda ülke genelinde Veteriner Kontrol 
Enstitülerine kontrol amaçlı gönderilen Damızlık Hindi işletmelerine ait trakeal ve kloakal 
svaplar ile Hindi Kuluçkahane işletmelerine ait kabuk altı ölümü gerçekleşen embriyolu 
yumurtalar ile Marmara Bölgesi’ndeki Tavuk Kuluçkahane İşletmelerine ait kabuk altı ölümü 
gerçekleşmiş civcivlerde etken varlığı konvansiyonel bakteriyolojik yöntemlerle izolasyonu, 
identifikasyon vemateryalden direkt Real Time PCR yöntemiile karşılaştırmalı olarak 
araştırılacaktır. Sonuçta hastalığın varlığı, prevalansı, teşhis için uygun örnek seçimi ve uygun 
teşhis metodu belirlenecektir. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
3. Darboğazlar: 
4. Projede Önerilen Değişiklikler:  
5. Bütçe Harcamaları Özeti: 
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Proje Başlığı 
Varroosis Mücadelesi İçin Kontrollü Timol Salım 
Sisteminin Geliştirilmesi ve Etkinliğinin 
Araştırılması (Doktora Tezi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/20/A5/P6/1943 

Proje Lideri Onur DEMİR 

Yürütücü Kuruluş  Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Süresi 01.01.2020 - 01.01.2022 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020  - 

 
PROJE ÖZETİ 
Varroazis büyük ekonomik kayıplar oluşturan, ülke arıcılığımızı tehdit eden önemli dış 
parazit hastalıklarından biridir. Mücadelede pratikliği ve akar istilasını ekonomik zarar 
eşiğinin altında tutmadaki etkinliği açısından en yaygın kullanılan yöntem kimyasal mücadele 
olup, kovan içi etkin madde yoğunluğunun çevresel faktörlerin etkisi ile azalması; beklenen 
etkinin oluşmamasına, kaynak ve zaman israfına, hastalığın giderek kötüleşmesine ve 
yayılmasına, antiparaziter direnç düzeylerinin artmasına sebep olmaktadır. Çevresel 
faktörlerin etkisi ile doz aşımı durumunda; arılarda istenmeyen etkilerin görülme sıklığının 
artması, larva-işçi-ana arı kayıpları, kolonilerin sönmesi, arı ürünlerinde kalıntı, istenmeyen 
tat, koku problemlerin oluşmasına neden olmaktadır.  
Çalışmada kimyasal maddelerle akar mücadelesinde enfestasyonu ekonomik zarar düzeyinin 
altında tutmak için etkin-güvenilir-pratik, kullanıcı-arı-çevre dostu kontrollü akarisit salım 
formülasyonları oluşturulması hedeflenmektedir. Çalışma ile kovan içi doz miktarının 
sağaltım penceresi içerisinde tutulması böylece istenilen terapötik başarıya ulaşma, zaman ve 
verim kayıpları oluşmaması, arı ürünleri ve çevrede kimyasal kalıntı düzeylerinin kontrol 
altına alınması, ihracatta yaşanılan sorunların aşılması, antiparaziter direnç gelişiminin önüne 
geçilmesi, farklı akarisit maddelerle kontrollü salım formülasyonları geliştirilmesi için 
metodoloji örneği oluşturması çıktıları sağlanacaktır.  
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
3. Darboğazlar: 
4. Projede Önerilen Değişiklikler:  
5. Bütçe Harcamaları Özeti:  
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Proje Başlığı 

Veteriner Sağaltımda Yaygın Olarak Kullanılan 
İvermektin, Enrofloksasin ve Fluniksin Meglumin 
Preparatlarının Safsızlıklarının Tayini ve Olası 
Genotoksik-Sitotoksik Potansiyellerinin İn Vitro 
Olarak Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A5/P6/1930 

Proje Lideri Mustafa KESMEN 

Yürütücü Kuruluş  Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Süresi 01.01.2020 - 01.07.2021 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020  - 

 
PROJE ÖZETİ 
Safsızlıklar (impuriteler), uluslararası farmasötik kalite ve güvenilirlik düzenlemelerine yön 
veren, sentez yöntemi, yetersiz saflaştırma, formülasyon, bozunma, başlangıç maddelerinin 
kalitesi ve bileşenler arasında ortak etkileşim gibi birçok farklı kaynaktan oluşabilen, 
mutajenik potansiyeli olması durumunda DNA hasarına yol açabilen istenmeyen bileşiklerdir. 
Safsızlık analizleri, ilaç yaşam döngüsünde ilaç güvenilirliğine ve etkinliğine etkisi nedeniyle 
önem taşıyan, etkin madde ve ürünlerde yürütülen zorunlu analizlerdendir. Safsızlık profilinin 
tayini ile ürünlerin farmasötik kalitesi güvence altına alındığı gibi, sahte ve kalite standartları 
uygunsuz ürünlerle mücadele de mümkün olmaktadır. Bu nedenle resmi otorite tarafından 
kontrollerin gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır.  
Ülkemiz Onuncu Kalkınma Planında veteriner sağlık ürünlerinde kalite ve güvenilirliğin 
sağlanmasına yönelik çalışmalar, stratejik amaç olarak belirlenmiştir. Ülkemizde halk ve 
hayvan sağlığını doğrudan ilgilendiren Veteriner Tıbbi Ürünlerdeki safsızlıklar ile ilgili 
orijinal çalışma bulunmamaktadır. Dünyadaki ve Beşeri Hekimlikteki çalışmalar ise sınırlıdır.  
Bu amaçla 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 müstahzarların 
safsızlık profillerinin duyarlı analitik yöntemlerle (HPLC, ICP-MS, GC/FID) analiz edilmesi 
ve olası genotoksisite / sitotoksisite potansiyellerinin uluslararası geçerliği olan in vitro test 
sistemleri (AMES, Mikronükleus, DNA Hasarı, Sitotoksisite Testi) aracılığıyla 
değerlendirilmesi hedeflenmiştir.         
İvermektin preparatlarında yürütülen araştırmalar doktora tezi kapsamında olacaktır. Multi-
disipliner bir yaklaşımla Enstitü ve Üniversiteler arası (Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji, 
Tıbbi Biyokimya ve Eczacılık Toksikoloji Anabilim Dalları) işbirliği çerçevesinde 
gerçekleştirilecek olan araştırma sonucunda elde edilen verilerin, Ulusal ilaç kalite 
çalışmalarına yön verebileceği ve uluslararası bilime kaynak oluşturabileceği ümit 
edilmektedir.  
Ayrıca proje kapsamında gerçekleştirilecek olan safsızlık analizleri ile elde edilen bilimsel ve 
teknik altyapının, Ulusal Referans olan İlaç Kalite Kontrol Laboratuvarına adapte edilerek 
uygulamaya aktarılması planlanmaktadır.  
Genotoksisite/sitotoksisite kapsamında elde edilen bilimsel metodoloji ise veteriner tıbbi 
ürünlerin, etkin madde adaylarının, bitki koruma ürünlerinin, gıda katkı maddeleri ve 
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takviyeleri ile kimyasalların olası toksisite potansiyellerinin değerlendirmelerinde kullanılmak 
üzere Bakanlığımızın ilgili birimleri ile paylaşılacaktır. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
3. Darboğazlar: 
4. Projede Önerilen Değişiklikler:  
5. Bütçe Harcamaları Özeti:  
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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 

Proje Lideri Sevil ARSLAN 

Yürütücü Kuruluş  Şap Enstitüsü  

Proje Süresi 01.01.2020 - 01.01.2022 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020  - 

 
PROJE ÖZETİ 
Avrupa’da halen sirküle olup ülkemizde görüldüğü henüz rapor edilmeyen fakat tehdidi 
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. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
3. Darboğazlar:  
4. Projede Önerilen Değişiklikler:  
5. Bütçe Harcamaları Özeti:  
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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 

Proje Lideri Yeşim TATAN 

Yürütücü Kuruluş  Etlik Merkez Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü 

Proje Süresi 01.01.2020 - 01.07.2022 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020  - 

 
PROJE ÖZETİ 
Kuduz hem insan hem de hayvan sağlığını direkt etkileyen, önemli ve son konakçısının 
ölümüyle sonuçlanan zoonotik bir enfeksiyöz ajandır. Hastalık; Antartika kıtası dışında dünya 
genelinde bulunmakta olup, yoğunluk Afrika ve Asya kıtalarının çeşitli bölgelerinden yıllık 
olarak bildirilmektedir. İnsan Kuduz vakalarının hemen hemen çoğu enfekte köpeklerin 
ısırması sonucu meydana gelmektedir. Bu bağlamda, enfeksiyon zincirinin kırılması adına 
carnivorların aşılanması hayati öneme sahiptir. 
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 referenz 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. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
3. Darboğazlar: 
4. Projede Önerilen Değişiklikler:  
5. Bütçe Harcamaları Özeti:  
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Proje Başlığı 
Sığır Tüberkülozunun Enfeksiyon Dinamiklerinin 
Epidemiyolojik Olarak Araştırılması 

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

Proje Lideri Şahin ÇAKIR 

Yürütücü Kuruluş  Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü  

Proje Süresi 01.01.2020 - 01.01.2021 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020  - 

 
PROJE ÖZETİ 
M.bovis 'in neden olduğu Sığır Tüberkülozu (bTB) insan, sığır, koyun, keçi, geyik, porsuk ve 
Avustralya keseli sıçanı gibi çok çeşitli konakçı ağına sahip kronik ve zoonotik bir hastalıktır. 
Oldukça adaptif ve başarılı bir patojen olan etken dünya çapında yayılım göstermektedir. 
Ülkemizde 2011 yılında Bakanlığımızca yürütülen çalışmada bTB prevalansı bireysel olarak 
% 1.4 ve sürü bazında ise % 2.5 olarak belirlenmiştir. Epidemiyolojik modeller, hayvan 
hastalıklarının yönetimi ile ilgili çeşitli konularda yararlı bilgiler sağlayabilen değerli 
araçlardır. Matematiksel modelleme sistemlerin karmaşıklığını, değişkenliğini ve birbirine 
bağlılığını açık bir şekilde ortaya koymak için araçlar sağlar. İnfeksiyöz hastalıkların 
matematiksel modelleri enfeksiyon dinamiklerini ve bulaşmasını anlamamıza yardımcı 
olabilir. bTB’nun epidemiyolojisini anlamanın anahtarı hastalık ve bulaşma arasındaki 
ilişkidir. Bu nedenle enfeksiyon ve bulaşma için risk faktörlerinin belirlenmesi ve risklerin 
tanımlanması önemlidir.  Çalışmamızda Bakanlığımızın Türkvet ve Veteriner Bilgi 
Sisteminden alınan resmi veriler kullanılacak, risk bazlı olarak seçilecek aktif mihraklardaki 
hayvan hareketleri yorumlanacak, işletme sahipleri ve resmi veteriner hekimlerle anket 
çalışması yapılacaktır. Bu kapsamda planlanmış olan çalışmamızda, matematiksel 
yöntemlerle bTB’nun enfeksiyon dinamikleri simüle edilerek ülkemiz şartlarına uygun bir 
model geliştirilmesi ve bu modelin ülkemizde hastalığın kontrol stratejilerine katkı sağlaması 
amaçlanmaktadır. Ayrıca Bakanlığın hastalıkla mücadelede şuan kullandığı ulusal stratejiye 
alternatif yolların değerlendirilmesi amacıyla hazırlanması planlanan projenin epidemiyolojik 
verilerinin sağlanması hedeflenmektedir. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
3. Darboğazlar: 
4. Projede Önerilen Değişiklikler: 
5. Bütçe Harcamaları Özeti:  
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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 

Proje Lideri Dr. Erdem SAKA 

Yürütücü Kuruluş  Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Süresi 01.01.2020 - 01.01.2022 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020  - 

 
PROJE ÖZETİ 
Sığır solunum yolu hastalığı kompleksi (BRDC), hayvancılık endüstrisinde ölüm, üretim 
kaybı ve tedavi maliyetleri nedeniyle ciddi ekonomik kayıplara neden olan küresel bir 
sorundur. Yapılan araştırmalar ülkemizde ve Dünya genelinde BRDC'den en sık izole edilen 
viral ve bakteriyel patojenlerin; Bovine herpes virüs-1 (BHV-1), Bovine viral diyare virüs 
(BVDV), Bovine respirovirüs-3 (PI-3/BRV-3), Bovine respiratorik sinsityal virüs (BRSV), 
Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis ve Histophilus somni 
olduğunu göstermiştir. Bu proje ile ülkemiz için önemli olan bu sekiz önemli solunum yolu 
hastalığı etkeninin 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. Projede optimize edilmesi planlanan bu 
yöntem ile Karadeniz Bölgesi’nde ilk kez bu etkenlerin prevalansı epidemiyolojik olarak 
belirlenecektir. Laboratuvar koşullarında optimize edilecek olan metodun saha taramalarında 
kullanılabilirliğinin ve etkenlerin bölgedeki prevalansının belirlenmesi amacıyla Karadeniz 
Bölgesi’nde bulunan ve enstitümüze bağlı 9 ilden  laboratuvarımıza gönderilen hastalık 
şüpheli akciğer örnekleri ile nasal swap örnekleri (%95 güven aralığı, %5 hata payı, %50 
beklenen prevalans) incelenecektir. Proje kapsamında söz konusu etkenlerin izolasyon ve 
identifikasyonları da yapılacaktır. Bu şekilde geliştirilecek PCR metodu ile konvansiyonel 
izolasyonun da karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi yapılacaktır. Aynı zamanda izole 
edilen etkenler enstitü bünyesinde saklanacak olup, bu etkenler için yapılacak olan aşı 
çalışmalarına kaynak teşkil edecektir. 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. 
Ayrıca, Karadeniz Bölgesi’nde sirküle olan bakteriyel solunum sistemi etkenlerinin 
antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi ile bu etkenlerle mücadelede başarı şansının 
artırılması da hedeflenmektedir. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
3. Darboğazlar: 
4. Projede Önerilen Değişiklikler:  
5. Bütçe Harcamaları Özeti:  
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Proje Başlığı 
Toxocara vitulorum’un Manda Yetişticiliğinde 
Varlığının Araştırılması ve Moleküler 
Karakterizasyonu 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/20/A5/P1/1926 

Proje Lideri Coşkun AYDIN 

Yürütücü Kuruluş  Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Süresi 01.01.2020 - 01.01.2022 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020  - 

 
PROJE ÖZETİ 
Toxocara vitulorum büyük ruminantlarda görülen, anadan süt emme sırasında yavruya 
bulaşan bir parazittir. Yapılacak bu çalışma ile mandalarda toxocarosis varlığının 
araştırılması, 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 materyalini manda çiftliklerinden toplanacak manda dışkı ve süt 
örnekleri oluşturacaktır.Materyal sayıları Cannon formülüne göre %5 hata payıyla 
hesaplanmıştır. Buna göre 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. 
Dışkı örnekleri her bir birey için ayrı olacak şekilde alınacak, hayvanın yaşı, cinsiyeti, dışkı 
kıvamı, lokasyonu ayrı olarak kaydedilecektir. Tüm örnekler 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. 
Araştırma süresince çiftlik sahipleri ile bire-bir bilgilendirmenin yanı sıra, manda 
yetiştiriciliğinde toxocarosis problemi ve malakların bu hastalıktan korunması hakkında 
bilgilendirme toplantısı(toplantıları) düzenlenecek ve konu ile ilgili broşürler hazırlanarak 
çiftçilere dağıtılacaktır. Araştırma sonunda T.vitulorum’un Türkiye’de mandalarda varlığının 
ilk olarak belirlenmesi parazitin Türkiye’den ilk genbank kayıtlarının girilmesi, Samsun ili 
manda yetiştiriciliğinde toxocarosis probleminin ortaya konması, bölgemizdeki manda 
yetiştiricilerinde konu ile ilgili farkındalık yaratılması hedeflenmektedir. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
3. Darboğazlar: 
4. Projede Önerilen Değişiklikler:  
5. Bütçe Harcamaları Özeti: 
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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 

Proje Lideri Bünyamin İREHAN 

Yürütücü Kuruluş  Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Süresi 01.01.2020 - 01.01.2022 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020  - 

 
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. Bu etkenlerle ilgili yapılan çalışmalar genellikle serolojik düzeyde kalmıştır. 
Bahsedilen 3 (üç) etkenin tamamını kapsayacak sığır, koyun ve keçilerdeki abort olaylarını 
birlikte araştıran moleküler (Real Time PCR) yöntemlerin yanında histopatolojik yöntemlerin 
kullanıldığı, kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır.  
Projede iki yıl süresince Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü sorumluluk sahasından gelen 
sığır, koyun ve keçilere ait tüm abort örnekleri incelenecektir. Teşhiste; hedeflenen 3 (üç) 
major 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 (üç) önemli 
major 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 (üç) önemli major paraziter abort etkeninin varlığı 
moleküler ve histopatolojik yöntemlerle araştırılmış olacaktır. 
 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
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3. Darboğazlar: 
4. Projede Önerilen Değişiklikler: Mehmet ILGIN, Kerem KARAKUŞ ve Neslihan 
SABUNCU’nun projeden çıkarılması talep edilmektedir.  
5. Bütçe Harcamaları Özeti:  
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Proje Başlığı 
Balık Helmintlerinin Teşhisi için Rutin Moleküler 
Tekniklerin Geliştirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/20/A5/P4/2002 

Proje Lideri Dr. Aysel İTİK EKİNCİ 

Yürütücü Kuruluş  Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Süresi 01.01.2020 - 01.01.2022 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020  - 

 
PROJE ÖZETİ 
Elazığ sınırları içerisinde bulunan baraj gölleri, doğal göller ve akarsularla ülkemizin en 
zengin su potansiyeline sahip illerinden biridir.Bu çalışmayla Türkiye’nin en önemli baraj 
göllerinden birisi olan ve Türkiye’de iç su balık yetiştiriciliği bakımından birinci sırada yer 
alan Keban baraj Gölündeki balıklarda Helmint türlerinin belirlenmesi ve Bölgeye hitap 
edecek moleküler teşhis laboratuvarının aktif hale getirilmesi düşünülmektedir. 
Proje kapsamında Keban baraj gölünü temsil edecek şekilde iki farklı bölgeden (Aydıncık 
bölgesi ve Koçkale bölgesi) ekonomik öneme sahip, ticari olarak avcılığı yapılan iki balık 
türünden (Capoeta trutta ve Cyprinus carpio) her ay 10’ar balık örneği olmak üzere, toplam 
aylık 40 balık 12 ay süreyle paraziter yönden incelenecektir. Bulunan balık parazitleri 
morfolojik olarak teşhis edilerek moleküler araştırmalarda kullanılmak üzere %70’lik alkole 
alınarak +4 °C’de muhafaza edilecektir. 
Moleküler incelemeler ise morfolojik incelemelerin tamamlanmasından sonra başlayıp 12 ay 
sürecektir. Moleküler olarak mitokondrial ve nuklear gen bölgeleri kullanılacak ve yöntemine 
göre gDNA elde edilerek mitokondrial gen bölgeleri çoğaltılıp DNA gen dizileri elde edilecek 
ve uluslararası GenBank verileriyle karşılaştırılarak parazitlerin hızlı ve güvenli teşhisleri 
sağlanacaktır. Moleküler teşhis amacıyla üniversal gen bölgeleri (COI, 12s ve 18s) 
kullanılacak olup, sonuç alınamayan balık parazitleri için spesifik primerler dizayn edilerek 
teşhis için farklı bölgeler de kullanılabilecektir. Elde edilen gen bölgelerine ait DNA dizileri 
Bioedit, Chromas, myBayes, PAUP, MEGA7 ve ClustalW gibi genetiksel programlarla analiz 
edilerek sonuçlar değerlendirilecektir. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
3. Darboğazlar: 
4. Projede Önerilen Değişiklikler: Balık Hastalıkları Laboratuvarında görevli Murat 
SAYILGAN ve Eda İŞGÖR’ün projeye dahil edilmesi talep edilmektedir.  
5. Bütçe Harcamaları Özeti:  
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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 

Proje Lideri Nurdan URVAYLIOĞLU 

Yürütücü Kuruluş  Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Proje Süresi 01.01.2020 - 01.01.2021 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020  -   

 
PROJE ÖZETİ 
Kanatlı endüstrisindeki iki önemli viral hastalık olan Newcastle Hastalığı ve İnfeksiyöz 
Bronşitis Hastalığı ciddi ekonomik kayıplara ve epidemiyolojik tehditlere yol açmaktadır. Son 
yıllarda bu iki hastalığa karşı karma aşılar uygulanmakta ve rutin aşı programlarında yerlerini 
almaktadır. Fakat bu aşılamaların etkinliği düzenli olarak araştırılmamaktadır. Aşı 
programları hastalığın bölgedeki durumuna ve sürünün durumuna göre değişkenlik 
göstermektedir. Yurdumuzda bu iki hastalığa karşı olan aşılardaki en çok kullanılan aşı susları 
H120¸ MA5 ve La Sota ve enterotropik suşlardır. Aşı programları yerel hastalık tehditlerine 
ve aşı teminine göre düzenlenmelidir. Aşılama tek başına, sürüleri hastalık riskine ve/ veya 
kötü sevk ve idare ile biyogüvenlik uygulamalarına karşı koruyamaz. Her kanatlı kendisi için 
planlanan aşı dozunu almalıdır. 
Aşılamalar sonrasında oluşan bağışıklığın serolojik olarak izlenmesi, hastalıktan korunmada 
genel aşı programlarının oluşturulması bakımından önemlidir. Ayrıca son yıllarda farklı 
antijenik karekterdeki serotiplere karşı aşılar geliştirilmiş ve saha şartlarında uygulamaya 
geçilmiştir. Sahadaki virusların serotiplerine göre aşılama proglamlarının oluşturulması, 
hastalığa bağlı kayıpların azaltılmasında önemli bir rol oynar. 
Broilerlerin aşılanma zamanlarının belirlenmesi için maternal antikor düzeyi oldukça önem 
taşımaktadır. Bu nedenle entegrasyonlarda veya bireysel kümesIerde mutlaka anaçların ND 
aşılama programlarının bilinmesi veya antikor düzeylerinin periyodik olarak belirlenmesi 
önemlidi.  
Bu çalışmada, aşılanmış 6 farklı ana ve baba hattındaki damızlık etlik civcivlerin yumurtadan 
çıktıktan sonra aşılama öncesi immunglobin düzeyleri ilk defa belirlenecek, ND ve IB 
Hastalikları açısından uygulanan aşıların etkinliği tüm aşılamalardan sonra serolojik olarak 
ELISA ve Hemaglütinasyon İnhibisyon ( HI ) testi ile araştırılacaktır ve sürü bağışıklık 
düzeyi tespit edilecektir. 
Kan örnekleri brakiyal vena yoluyla toplanacaktır. Laboratuvar analizinden sonra bağışıklık 
için kayıtlı veriler istastistiksel olarak analiz edilecektir. Sonuçlar NDV' ye  ve IBR’ye  karşı 
antikor titrelerini gösterecektir. Araştırma öncesinde etik kurul onayı alınmıştır  ve Gıda 
Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gerekli bilgilendirme yapılmıştır. 
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1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
3. Darboğazlar: 
4. Projede Önerilen Değişiklikler:  
5. Bütçe Harcamaları Özeti:  
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Proje Başlığı 
Varroa destructor ile Mücadelede Oksalik Asitin 
Rasyonel Kullanım Seçenekleri; Bölgesel Ölçekte 
Pilot Uygulama 

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

Proje Lideri Fatih YILMAZ 

Yürütücü Kuruluş  Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü 

Proje Süresi 01.01.2020 - 01.01.2021 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020  - 

 
PROJE ÖZETİ 
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. Ülkemizde oksalik asit ile ilgili ruhsatlı ürünün 
bulunmaması; arıcıların yanlış uygulamaları, doz hataları yüzünden oksalik asit istenilen etki 
sağlanamamaktadır. Oksalik asiti kullanmaya çalışan arıcılar için doğru zamanda ve doğru 
dozda kullanılmasının araştırılması ve standardizasyonun sağlanması gerekliliği ortaya 
çıkmıştır. 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 hedeflenmiştir. Pilot bölgenin 
oluşturulmasıyla kovanlara dışarıdan gelecek varroa etkenleri de engellenmiş olacaktır. 
Yapılacak çalışma ile elde edilen etkili doz ve uygulama şekli (oksalik asitin dumanlama 
yöntemi ile kovana verilmesi ve oksalik asitin damlatma yöntemi ile kovana verilmesi) 
belirlenerek arıcılar için en kesin çözüm bulunacaktır. Oksalik asitin özellikle İtalyada 
kullanılması ile varroa da %90 gibi oranlarda mücadele sağlanmıştır. İtalya’nın bu 
uygulamasının Türkiye’ye adaptasyonu ve etkinliğinin araştırılması ülke arıcılığına büyük 
katkı sağlayacaktır. İtalya’daki modeli projede yer alan araştırmacılardan Lorenzo Sesso ile 
birlikte yapılacak olması; sonuçların karşılaştırlması ve Türkiye’nin farklı bölgelerine 
yaygınlaştırılması için önemli bir fırsat olacaktır. Bu anlamda gerçekleştirilmesi planlanan 
proje ile hem arıcılık faaliyeti ile ilgilenen üreticilere hem projemiz kapsamında geliştirilecek 
doğru dozajlama ve uygulama şekli ile daha uzun ve verimli arıcılığın gerçekleşmesine hem 
de temin edilen kaliteli arı ürünleri ile insan sağlığına ciddi bir katkı sağlanması 
planlanmaktadır. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
3. Darboğazlar: 
4. Projede Önerilen Değişiklikler:  
5. Bütçe Harcamaları Özeti:  
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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 

Proje Lideri Samet OKUYAN 

Yürütücü Kuruluş  Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü 

Proje Süresi 01.01.2020 - 01.06.2021 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2020  - 

 
PROJE ÖZETİ 
Pestisitlerin koloni kayıplarına veya kolonilerde başka problemlere sebep olduğu 
bilinmektedir. Kovanı oluşturan her birey kullanılan bu pestisitlerin etkilerinden farklı şekilde 
etkilenmektedir. Enbelirgin etki olan ölüm haricinde bireylerin üreme faaliyetlerine de etkileri 
olmaktadır. Sağlıklı kolonilerin meydana gelmesi için sağlıklı bireylerin kolonide 
yetiştirilmesi önem arz etmektedir. Genel olarak bir arı kolonisi 20 ile 40 bin arasında işçi arı 
0 ile birkaç bin arasında erkek arı ve bir ana arıdan oluşmaktadır (Page Jr, 2011).  Bal arısı 
kolonilerinde ana arılar doğal çiftleşme esnasında ortalama 7-14 erkek arı ile çiftleşir ve bunu 
takip eden süreçte spermler spermatikaya göç eder. Bu spermler sperm kesesinde 3 ile 5 yıl 
arasında fertil olarak kalırlar ve bu süre hayvanlar alemindeki en uzun sperm depolama 
süresidir (Page Jr, 2011). Ana arılar bu spermleri kullanarak diploit yumurta yumurtlarlar. Bu 
bağlamda erkek arıların sperm kalitesi çok önemlidir. 
Bu çalışmada  30 adet kovan belirli oranlarda Abamectin; 25 ppb, Cypermethrin; 50 ppb, 
Glyphosate; 125 ppb (Berg, 2018; Aljedani, 2016; Farooqi, 2015) 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 altışar 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. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
3. Darboğazlar:  
4. Projede Önerilen Değişiklikler:  
Materyal ve Yöntem: Projede her pestisit için 6 koloni kullanılacaktır. Spinosad etken 
maddesinin projede denenmesi için projeye 6 koloni ve spinosad etken maddesinin projeye 
eklenmesi gerekmektedir.     
Bütçe: Projeye spinosad etken maddesinin eklenmesi önerilmiş ve bu etken madde 
eklenmiştir. Denemede her gurup için 6 koloni kullanılacaktır. Bu bağlamda spinosad etken 
maddesi için 6 koloni eklenmesi ve bazı ek sarf malzemeler gerekmektedir. Bu bağlamda 
proje bütçesinin 44.240 TL den 50.000 TL ye yükselmesi talep edilmektedir.   
5. Bütçe Harcamaları Özeti:  
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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 

Proje Lideri Dr. Ayşe ATEŞOĞLU 

Yürütücü Kuruluş  Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Süresi 01.01.2019 - 01.01.2022 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019 - 01.01.2020 

 
PROJE ÖZETİ 
Bu proje de; koyunlarda abort etkeni olan Salmonella abortus ovis ile Campylobacter sp, 
kuzu ishallerinin başılaca etkeni olan E.coli ve Enterotoksemi hastalığı etkeni Cl.perfiringens 
tip C ve D ye karşı kombine inaktif  adjuvanlı bir aşı geliştirilmesi planlanmıştır. Söz konusu 
aşı için Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünde daha öncede aşı suşu olarak kullanılan ve lokal 
suşlar olan E.coli EC ve 11 A suşları, Clostidiridum perfiringens suşu, Salmonella abortus 
ovis suşu kullanılacaktır. Aşıda yer alacak olan Campylobacter suşları için daha önce Etlik 
Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde aşı suşu olarak kullanılmış 
C.fetüs suşu ile  Etlik, Erzurum; Elazığ ve Pendik VKE lerde koyun atık vakalarından  izole 
edilecek  olan C.fetüs dubsp fetüs ve C.jeuni suşları patojenite ve immunojeniteleri yönünden 
değerlendirilerek aşı olmaya en uygun olanı seçilecektir. Geliştirilecek olan prototip kombine 
aşı ile gebe koyunlar koç katımı öncesinde  döneminde aşılanacak ve aşı için etkinlik testleri  
aşıda yer alan herbir mikroorganizma için ayrı ayrı yapılacaktır. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 
Dönem Bulguları: Salmonella Abortus ovis, E. Coli Ec ve 11 A suşları ve Cl. perfiringens tip 
C ve D, tazelendi, çalışma tohum suşları olarak saklandı. 
Campylobacter İzolasyon ve İdentifikasyonu: Atık koyun fetuslarının mide içerikleri ve 
karaciğerlerinden hazırlanan inokulumlar %5 defibirine koyun kanlı Skirrow Selektif agara 
ekildi ve 37C’de mikroarobik koşullarda 2-3 gün bekletildi. Tipik koloniler Gram boyama ile 
incelendi ve hareket muayenesi yapıldı. Mikroskopik olarak tipik Campylobacter morfolojisi 
gösteren Gram negatif ve oksidaz pozitif mikroorganizmalar ayrıldı. Campylobacter olarak 
ayrılan izolatlartın tür ayrımı biyokimyasal, tolerans ve üreme testleri ile yapıldı. 42C de 
üremeyen fakat 25C de üreyen, hippurat negatif suşlar C.fetus olarak identifiye edildi. 42C de 
üreyen hippurat pozitif izolatlar C.jejuni, negatif izolatlar C.coli olarak ayrıldı. İzolatlar –80C 
de saklandı. Çalışmada Ankara, Konya, Kayseri, Eskişehir ve Samsun illerinde izole edilmiş 5 
C.fetus, 6 C.jejuni ve 1 C.coli suşu kullanıldı. 
Tüm Genom Analizi: Saf olarak üretilen birer adet C.fetus subsp.fetus, C.jejuni ve C.coli 
suşundan DNA’lar ekstrakte edildi. DNA’lar ekstrakte edildikten sonra, kütüphaneleri 
hazırlandı, barkodlandı ve flow cell’e yüklendi. DNA dizileri Nanopore Minion 3. Nesil DNA 
sekans sisteminde okundu ve FASTQ dosyalarına kaydedildi. Okumalar bireştirildikten sonra 
DNA data bankalarındaki dizilerle ön karşılaştırılması yapıldı. 
MLST Tiplendirme: Çalışmada kulanılan 12 Campylobacter izolatının Multiple Locus 
Sequence tiplendirmesi için MLST database de yer alan aspA, glnA , gltA, glyA, pgm, tkt ve 
unca genleri kullanıldı. Bunun için izolatların DNA’ları izole edildi, aspA, glnA , gltA, glyA, 
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pgm, tkt ve unca genlerine spesifik primerler kullanılarak PCR gerçekleştirildi. PCR sonunda 
aspA 477,glnA 477, gltA 402, glyA 507, pgm 501, tkt 459, uncA 489 bp uzunluktaki 
amplikonlar DNA dizi analine tabi tutuldu.  
Mikrobiyom Analizi: Atık yapmış 7 koyuna ait dışkı ve vajinal akıntı örneği ile 4 atık 
fetusun mide içeriğinin mikrobiyomu incelendi. Bunun için biyolojik örneklerden DNA izole 
edildikten sonra bunlar 16S metagenomik kit ile amplifiye edildi. Amplifiye edilen örnekler 
barkodlandıktan sonra Nanopore Minion 3. Nesil DNA sekans sisteminde Flow Celle 
yüklendi. Sistem üzerinden yapılan online okumalar FASTQ dosyalarına alındı.  
Bulgular; 
Tüm Genom Analizi: Koyun abortus vakasında aborte fetustan ayrılan Campylobacter fetus 
izolatının tüm genom DNA dizi analizi sonucunda genomun yaklaşık 1.7 Mb (Megabaz) 
büyüklüğünde olduğu bulundu. Genomun Guanin+Sitozin içeriği yaklaşık GC%33.3 olarak 
bellirlendi. İzolatta yaklaşık 1770 gen bulundu ve bunların 1680’ninin proteine eksprese 
olduğu belirlendi. İzolatın Gen-Bankası tüm genom dizileri ile eşleştirilmesi sonucunda en 
yüksek oranda (>%99) C.fetus subsp.fetus alt türüne homoloji gösterdiği saptandı. 
Aborte fetustan izole edilen Campylobacter jejuni izolatının tüm genom DNA dizi analizi 
sonucunda genomun yaklaşık 1.7 Mb (Megabaz) büyüklüğünde olduğu bulundu. Genomun 
Guanin+Sitozin içeriği yaklaşık GC%30.5 olarak bellirlendi. İzolatta yaklaşık 1800 gen 
bulundu ve bunların 1750’sinin proteine eksprese olduğu belirlendi. İzolatın Gen-Bankası tüm 
genom dizileri ile eşleştirilmesi sonucunda en yüksek oranda (>%99) C.jejuni türü ve C.jejuni 
subsp.jejuni alt türüne homoloji gösterdiği saptandı. 
Aborte fetustan ayrılan Campylobacter coli izolatının tüm genom DNA dizi analizi 
sonucunda genomun yaklaşık 1.750 Mb (Megabaz) büyüklüğünde olduğu bulundu. Genomun 
Guanin+Sitozin içeriği yaklaşık GC%31.5 olarak bellirlendi. İzolatta yaklaşı1800 gen 
bulundu ve bunların 1720’sinin proteine eksprese olduğu belirlendi. İzolatın Gen-Bankası tüm 
genom dizileri ile eşleştirilmesi sonucunda en yüksek oranda (>%99) C.coli türüne homoloji 
gösterdiği saptandı. 
Suşların annotasyonları halen diğer data banklardaki dizilerle devam etmektedir. 
MLST Tiplendirme: DNA sekansı sonuncunda elde edilen 477 bp aspA, 477 bp glnA, 402 
bp gltA, 507 bp glyA, 501 bp pgm, 459 bp tkt ve 489 bp uncA dizileri pubmlst.org sitesindeki 
Campylobacter sequence typing alanına girildi. Analizler halen devam etmektedir. 
Mikrobiyom Analizi: İncelenen koyun örneklerinden filtreler uygulandıktan sonra 27.000-
74.000 arasında, fötus örneklerinden 11.000-17.000 okuma kaydedildi. Bu okumalar Epi2Me 
programı ile online olarak ve farklı databaselerde filtreler uygulanarak halen devam 
etmektedir. 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: 
3. Darboğazlar: 
4. Projede Önerilen Değişiklikler: Pendik VKE’den M.Gürkan ŞİMŞEK’in tayin olması ve 
Elazığ VKE’den Bülent TAŞDEMİR’in  bölüm değiştirmesi nedeniyle projeden çıkarılması, 
Pendik VKE’den Dr. M.Hakan TABAK ile Orbay SAYI’nın ve Elazığ VKE’den Ayşegül 
AKDENİZ ETMEN’in proje dahil edilmesi talep edilmektedir. 
5. Bütçe Harcamaları Özeti: 
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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 

Proje Lideri Dr. Buket EROĞLU 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Süresi 01.01.2019 - 01.01.2021 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019 - 01.01.2020 

 
PROJE ÖZETİ 
Bruselloz, Brusella cinsine üye bakterilerin neden olduğu dünyadaki yaygın infeksiyöz 
zoonoz hastalıklardan biridir. Konak dağılımında insan ile birlikte çok sayıda yabani ve evcil 
hayvanın bulunduğu bilinmektedir. Bruselloz, duyarlı konaklarda farklı nekrotik yangısal 
infeksiyon ve komplikasyonlara neden olan özellikle abortla sonuçlanan kronik bulaşıcı bir 
hastalık olarak tanımlanmaktadır. Hastalığın şiddetinin daha önceki aşılama, cinsiyet, yaş, 
sürü büyüklüğü ve yoğunluğu gibi yönetimsel birçok faktöre bağlı olduğu belirtilmiştir. 
Bruselloza bağlı abortların, aşılanmamış hayvanlarda daha yaygın ve saçılan organizma 
sayısının daha fazla olduğu paylaşılmıştır. Brusellozun kontrolünde, populasyon direnci 
aşılama ile arttırabilirse mücadelenin başarı ile sonuçlanabileceği ifade edilmiştir. Bu nedenle 
bu amaç için uygulanan diğer metotlara kıyasla aşılama daha elverişli ve etkili bir metot 
olarak kabul edilmektedir.  
Ülkemizde de hastalığın eradikasyonu için yoğun bir aşılama programı başarılı olarak 
sürdürülmektedir. İdeal bir aşının hastalığın kontrol ve eradikasyonunu sağlayabileceği 
belirtilmiş ve sahip olması gereken özellikler arasında stabilite özelliği de sıralanmıştır.  
Çalışmamıza konu olan B.abortus S19 ve B.melitensis Rev1 aşıları geçen yüzyılda 
geliştirilmiş en iyi iki aşı olarak kabul edilmektedirler. Söz konusu iki aşının, nihai kullanım 
formu olan liyofilize hale gelmesi liyofilizasyon prosesine maruz kalmaları ile mümkündür. 
Liyofilizasyonun, biyololojik materyallerin preservasyonundaki kullanımı kayda değer 
seviyededir. Bu bağlamda liyofilizasyon özellikle liyofilize atenue aşıların üretim zincirinde 
önemli bir basamağı oluşturmaktadır. Zira farmasötik ve biyoteknoloji endüstrilerinde 
formulasyonların stabilitesini geliştirmek amacıyla da yaygın olarak liyofilizasyon prosesi 
kullanılmaktadır. Bu prosesde liyoprotektanlar ve kurutma reçetesi basamakları liyofilizasyon 
verimini ve stabilitesi etkileyen parametler olarak karşımıza çıkmaktadır.  
Bu projede S19 ve Rev1 aşıları ve farklı liyoprotektan süspansiyonlarının, termal analiz ve 
görüntüleme cihazları ile kritik formulasyon sıcaklıklarını belirlenmesi ve akabinde belirlenen 
özelliklere göre oluşturulan farklı kurutma reçeteleri ile liyofilize edilerek, nihai ürünlerin 
liyofilizasyon verimi ve stabilitesinin araştırılması hedeflenmektedir. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 2019 yılında başlayan projenin ocak, şubat 
ve mart ayında planlanmış olan B.abortus S19 ve B. melitensis Rev.1 aşılarının biyoreaktörde 
üretilmesi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.  Sonraki aşama olarak planlanmış olan aşı yarı 
mamül ile liyoprotektan formülasyonlarının krtik sıcaklıklarının belirlenmesi faaliyeti,  
Dondururarak Kurutma Mikroskobu’nda (FDM: Freeze Drying Microscopy) ve Differansiyel 
Termal (DTA) cihazında Sukroz ve Mannitol kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  
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Dönem Bulguları: B.abortus S-19 ve B.melitensis Rev-1 aşı kültürlerinin Bioreaktördeki 
üretim sonunda her bir aşı şuşu için yarı mamul aşı ürünü elde edilmiştir. Sukroz ve Mannitol 
çalışma için belirlenen konsantrasyonlarda süspansiyon haline getirilip, filtrasyon ile steril 
ediltikten sonra kullanıma hazır hale getirilmiştir. Her bir aşı şuşu için bioreaktörde üretimi 
sonrasında konsantre edilmiş yarım mamul aşı ürünleri, liyofilizasyon işlemi öncesi 
mikrobiyal aşı yükü Rev1 aşısı için 100x109 cfu/ml, S19 aşı için 150x109 cfu/ml olacak 
yoğunlukta Sukroz ve Mannitol liyoprotektan variyasyonu ile birleştirilerek homojen bir 
karışım elde edilmiştir. Liyofilizasyon döngüsünün optimizasyonunun sağlanması adına 
formülasyonun süblimasyondaki "kritik sıcaklığının ve final formülasyonun termal 
davranışının belirlenmesi için liyofilize edilecek örnek  ‘Dondurarak Kurutma 
Mikroskobunda’ (FDM: Freeze Drying Microscopy) incelenmiştir. Aynı zamanda 
formülasyonun yapısına göre Teu ya da Tg değerinin belirlenmesine yönelik olarak da 
Differansiyel Termal (DTA) ve Elektriksel İmpedans (Zsin) analizi yapılmıştır. 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
3. 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. 
Proje için ek bütçe talebimiz Genel Müdürlüğünüzce incelenmiş olup proje değerlendirme 
toplantısında kabul edilen ve araştırma yönetim komitesinde onaylanan projeler için Enstitü 
Müdürlüğümüze ayrılan ödenek dışında herhangi bir ilave ödenek tahsisinin mümkün 
olmadığı bilgisi verilmiştir. Projeye devam edilebilmesi, yeterli ek bütçe sağlanarak cihaz 
temininin gerçekleştirilmesi ile mümkün olabilecektir. 
4. Projede Önerilen Değişiklikler: 
Proje Faaliyet Takvimi: Proje takviminde yer alan B.abortus S19 ve B.melitensis Rev.1 
aşılarının biyoreaktörde üretilmesi faaliyetleri ile Kritik formülasyon sıcaklıklarının 
belirlenmesi faaliyetleri sukroz ve mannitol liyoprotektanları kullanılarak gerçekleştirilmiş 
olup, kurutma reçetelerinin dizaynı ve örneklerin liyofilize edilmesi aşaması cihaz alımı 
yapılamadığı için gerçekleştirilememiştir. Proje faaliyet takviminin cihaz alımı 
gerçekleştirilmesi halinde yeniden düzenlenmesi planlanmaktadır.  
Bütçe: Cihaz ithal olarak temin edileceği için değişen piyasa koşulları sebebiyle cihaz fiyatı 
sabitlenememektedir. Bu bağlamda sağlanan bütçe miktarı  cihaz alımı için yeterli olmamıştır. 
Bu proje için ilave ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. 
5. Bütçe Harcamaları Özeti:  
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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 

Proje Lideri Dr. Gülseren YILDIZ ÖZ 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Süresi 01.01.2019 - 01.01.2021 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019 - 01.01.2020 

 
PROJE ÖZETİ 
Brusellozis ülkemizde yaygın olarak görülen ve kontrol altına alınmaya çalışılan önemli bir 
hastalıktır.. Bruselloziste hızlı ve doğru tanı yapılabilmesinin, hastalığın yayılmasını 
yavaşlatmak ve insanlara bulaşma riskini önlemek için gerekli olduğu düşünülmektedir. 
Araştırılması ve optimize edilmesi planlanan Loop-mediated Isothermal Amplification 
metodu (LAMP), B.abortus’a ait referans suşlar, aşı suşları ve izolatların identifikasyonu 
amacıyla kullanılacaktır. LAMP metodu, PCR bazlı diğer yöntemlerin aksine thermal-cycler 
cihazı gerektirmeyen, izotermal koşullarda gerçekleşen ve 45-70 dk gibi kısa sürede sonuç 
veren moleküler bir yöntemdir.  
Bu yöntemin özellikle sahada kullanımı daha kolay, teknik bir donanım gerektirmeyen Point 
of Care Testing (POCT)-nokta analizlerinde kullanımının giderek artacağı düşünülmektedir. 
Bu çalışmada Brusella genomunun 1. kromozomundaki gen bölgesine özgü tasarlanan 6 çift 
primer kullanılacaktır. Bu yöntem ile hedef DNA içerindeki bölgenin hızlı ve duyarlı bir 
şekilde çoğaltılması amaçlanmaktadır.. LAMP yöntemi Klasik PCR yöntemi ile 
karşılaştırılarak yöntemin sensitivitesi ve spesifitesi değerlendirilecektir. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Malzeme talebi yapılarak çalışmada 
kullanılan materyal hazırlanmıştır. 
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. Aynı zamanda Brusella spp, E.coli ve 
Clamidia abortus referans suşları besi yerlerine ekilerek çoğaltılmıştır. Tüm suşlarda DNA 
izolasyonu için kaynatma ve kit ile izolasyon yöntemleri kullanılmıştır. DNA kalite kontrol 
çalışması Nanodrop 1000 Spektrofotometre cihazında ve agaroz jelde görüntülenerek 
yapılmıştır.  Klasik PCR ile Brusella spp. olarak tanımlaması yapılan örnekler etiketlenerek -
20'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. 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Bazı Brusella spp. izolatlarının LAMP-PCR ile 
teşhisi 
3. Darboğazlar: 
4. Projede Önerilen Değişiklikler:  
Personel: 
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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 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2019 - 01.01.2021 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019 - 01.01.2020 

 
PROJE ÖZETİ 
Sığırların Nodüler Ekzantemi (Lumpy Skin Disease, Yumrulu Deri Hastalığı, Knopvelsiekte); 
sığırlarda ateş, deride ve iç organlarda nodüller, aşırı zayıflama, lenf yumrularında şişme, 
ödem ve bazen de ölüm ile seyreden viral bir enfeksiyondur. Süt veriminde düşme, boğalarda 
geçici veya kalıcı infertilite, deri hasarına ve sekonder bakteriyel enfeksiyonlarla birlikte 
ölüme neden olduğundan ekonomik öneme sahip bir enfeksiyondur. 
Hastalık etkeni, Poxviridae familyasının Chordopoxvirinae alt ailesi Capripoxvirus genusu 
içinde yer alan bir Poxvirustur. Koyun çiçek, keçi çiçek ve LSD virusü (Neethling), 
Poxviridea ailesi Capripoxvirus genusu içinde yer alırlar ve antijenik olarak birbirleriyle 
oldukça yakın ilişkilidir. Bu 3 virus arasındaki antijenik yakınlık ve çapraz koruma koyun 
çiçek ve keçi çiçek viruslarının, sığırları LSD’ ye karşı korumak amacıyla aşı suşu olarak 
kullanılmasını sağlamıştır. 2013 yılında hastalığın Irak (Ağustos 2013), Lübnan ( Nisan 2013) 
ve Filistin’de (Mayıs 2013) görülmesinin ardından eylül ayında ülkemiz tarafından OIE’ ye 
resmi bildirimi yapılmıştır. 2013 yılında hastalığın resmi bildirimi yapıldıktan sonra Tarım ve 
Orman Bakanlığı’nın aldığı karar ile hastalıkla mücadelede en etkili yol olan aşılamaya 2014 
yılında başlanmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın aldığı bu kararla ülkemizde Koyun Keçi 
Çiçek Hastalığı ile mücadelede kullanılan koyun keçi çiçek aşısı (Penpox M), LSD hastalığı 
ile mücadelede kullanılmaya başlanmıştır. 
Bu projenin amacı koyun keçi çiçek aşısı (Penpox M) ile 5 koyun dozu aşılanmış sığırlarda 
oluşan antikor titresi profilinin ELISA ve Virus nötralizasyon testleri ile ortaya konulmasıdır. 
Bu amaçla çalışmada 3-6 ay arasında 20 adet sığır koyun keçi çiçek aşısı ile 5 doz 
aşılanacaktır. Aşılanan her hayvandan belirlenen günlerde (0-350. gün dahil olmak üzere)  
toplamda 20 kez kan alınacaktır. Aşılamadan sonra oluşan antikor titresi ELISA ve Virus 
nötralizasyon testleri ile ölçülecek ve grafiklerle ortaya konulacaktır. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 
Dönem Bulguları: Antikor titrelerinin tespit edileceği ELISA ve VNT testlerine ilaveten 
hücresel immun yanıt parametrelerinin de tespit edileceği Flow Cytometry yöntemi için CD4, 
CD21, CD8 ve CD45 anti-bovine antikorları ve Capripox Double Antigen Multi-species 
ELISA kiti satın alındı. Flow cytometry cihazında çalışmak için Sakarya Eğitim Araştırma 
Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarından izin alındı. 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 kan 
alma süreleri çerçevesinde 5., 10.,15., 20., 21., 22., 28., 42., 60. 90. ve 120. günlerde kan 
alınarak serumları ayrıştırıldı. Bu işlem projede bildirilen örnek toplama zamanlarına bağlı 
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kalınarak, ayda bir kez olmak üzere 8 kez (150., 180., 210., 240., 270., 300., 330. ve 360. 
günlerde) daha tekrarlanacaktır. Toplanan serum örnekleri, analizleri daha sonra 
gerçekleştirilmek üzere derin dondurucuda muhafaza edildi. Alınan serum örneklerine paralel 
olarak  Flow Cytometry yöntemi için de EDTA'lı tüplere kan alınarak 24 saat içerisinde 
Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına ulaştırıldı ve flow 
cytometry analizi yapıldı. Analiz sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler daha sonra yapılacaktır. 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
3. Darboğazlar: 
4. Projede Önerilen Değişiklikler: 
5. Bütçe Harcamaları Özeti:  
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Proje Başlığı 
Bakırköy Koyun Keçi Çiçek Virus Aşı Suşunun 
Sığırların LSD Hastalığına Karşı Kullanılması ve 
Bağışıklığının Araştırılması 

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

Proje Lideri Dr. Fahriye SARAÇ 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 - 01.01.2020 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019 - 01.01.2020 

 
PROJE ÖZETİ 
Türkiye’ye 2013 yılı Ağustos ayında giriş yapan ve 1 yıl içerisinde neredeyse Türkiye’nin 
tamamında etkin ve yaygın hale gelen, sığırlarda gerek direk gerekse indirek olarak ciddi 
ekonomik kayıplara neden olan Lumpy Skin Disease hastalığı ile mücadelede tek etkin yol 
aşılamadır.  Genel olarak viral hastalıklara karşı en etkin bağışıklık canlı ve homolog aşılarla 
mümkündür. Ancak akut epideminin kontrol altına alınması için her nekadar etkinliği kesin 
olarak bilinemese de ve de heterolog olsa da, dozu ve etkinliği bilinen aşının kullanılması bir 
zorunlu olmuştur. Önerilen bu çalışma ile Bakırköy koyun keçi çiçek aşı suşunun sığırların 
LSD hastalığına karşı korunmada kesin olarak ne kadar etkili olduğu hedef hayvanlar 
(sığırlar) kullanılarak saptanacaktır. Bu amaçla önce Bakırköy suşunun moleküler 
karakterizasyonu ve diğer referans suşlar ile aralarında genomik ilişkiler araştırılacaktır. Daha 
sonra deney hayvanlarında (sığır) patojenite, eprüvasyon, doz belirleme ve bağışıklık süresi 
çalışmaları yapılacaktır. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 2018 yılında projenin, ilk basamağı olan 
hedef hayvanlarda (sığır) PenLSD’nin patojenitesinin çalışması tamamlanmış olup, bir 
sonraki aşama olan PenLSD ye karşı Bakırköy koyun-keçi aşı suşunun doz ve 
koruyuculuğunun belirlenmesine yönelik olan deneyler, koyun keçi çiçek aşısı ile 
aşılanmamış olan ve/veya aşılanmamış olan anneden doğan buzağı bulunamadığı, seronegatif 
hayvanların yurtdışından temininde sorunlar yaşandığı ve yeterli bütçenin 
sağlanamamasından dolayı yapılamamıştır. Bununla birlikte TAGEM tarafından 
desteklenerek tamamlanan HSGYAD/17/A05/P06/88 nolu “MDBK Hücre Kültüründe 
Üretilen Koyun Keçi Çiçek Aşı Virusunun Sığırlarda Lumpy Skin Disease (LSD)’e Karşı 
Bağışıklık Çalışması” isimli projede, etkinlik çalışması yapılan  aşı dozlarından elde edilen 
verilerin değerlendirilmeye alınmasının zaman ve kaynak tasarrufu açısından uygun olacağı 
değerlendirilmiştir.  
Projenin, “Deney Hayvanlarının Bakırköy Koyun Keçi Çiçek aşısı ile aşılanması” 
basamağında,  Titresi en az DKID50 105.0/ml olacak şekilde üretimi yapılan Bakırköy Koyun 
Keçi Çiçek aşısının, Log 10 tabanına göre 6 basamak sulandırılarak, her sulandırma için 6 
adet 6-9 aylık sığır cinsi hayvan ve negatif olarak kullanılmak üzere 3 adet olmak üzere 
toplam 33 hayvan kullanılması planlanmıştı.  Bu şekilde, sulandırmalar sonucunda DKID50 
105, 104, 103, 102 ve 101 titrede aşıların etkinliğinin çalışılması öngörülmüştü.  
HSGYAD/17/A05/P06/88 nolu projede; Penpox M aşısı 5 doz olacak şekilde, 3 hayvana (A 
grubu) 10-3,9 titrede uygulanmış, 2 hayvan kontrol (B grubu) olarak tutulmuş ve 28. Günde 
patojen LSD virüsü ile eprüvasyon yapılarak aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 
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Öncelikle; aşılı ve aşısız sığırlar arasındaki challenge titresinin logaritmik farkları ölçüldü. 
OIE Terrestrial Manual 2017’e göre logaritmik farkın en az 2,5 veya üstünde olması, aşının 
koruyuculuğu göstermektedir.  
 

 

Hayvan 
No 

Aşı ve Uygulama 
Dozu 

Uygulanan 
Doz Titresi 

Challenge 
Titre Ort. 

(log) 

Logaritmik 
Fark 

Grup A A-1 Penpox-M / 5 Doz 3,9 2,37 3,26 
 A-2 Penpox-M / 5 Doz 3,9 0,87 4,76 
 A-3 Penpox-M / 5 Doz 3,9 2,62 3,01 

Grup B B-1 Kontrol Grubu - 5,63 - 
 B-2 Kontrol Grubu - 0 - 

 
A-1’de en yüksek titre 4. günde ortalama log 2,375 olarak hesaplandı. A-2’de en yüksek titre 
5. günde ortalama log 0,875 olarak hesaplandı. A-3’de en yüksek titre 4. günde ortalama log 
2,625 olarak hesaplandı. B-1’de 8. günde en yüksek titreye ulaşıldı ve ortalama log 5,63 
olarak hesaplandı. Sağ bölgede deri içine inokule edilen virusun titresi ile çalışma öncesi 
hesaplanan challenge virus titresinin aynı olduğu tespit edildi (10-5,75/100µl). İnokulasyon 
bölgesindeki lezyonların aşılı sığırlardaki lezyonlara göre daha büyük ve nekroze olduğu 
görüldü. Kontrol grubu olmasına rağmen B-2’de lezyon gelişimi gözlenmedi ve challenge 
titresi hesaplanmadı. 
Uygulanan aşı titreleri, challange titre ortalamaları ile oluşan logaritmik fark Grup A’da 
bulunan Penpox-M ile aşılanan hayvanlarda LSD virus nükleik asidi tespit edilmedi. Grup 
B’de bulunan aşısız kontrol hayvanlarının 11. gün kan örneklerinde virus nükleik asidi tespit 
edildi. Challenge sonrası 9, 11, 15, 21 ve 25. gün alınan burun ve göz svap örneklerinden 
yapılan real time PCR sonucunda A gruplarındaki sığırlarda virus nükleik asidi tespit 
edilmedi. Kontrol grubunda bulunan B-1’e ait 15. gün burun ve göz svabı örneklerinde, B-
2’ye ait aynı gün alınan burun svap örneğinde virus nükleik asidi tespit edildi. Challenge 
süresinin tamamlanmasının ardından aşılı ve aşısız tüm sığırlara nekropsi yapıldı. 
Makroskobik incelemede challenge uygulanan bölgedeki deri altı dokusunda ödem görüldü. 
Yapılan incelemede makroskobik patolojik bulguya rastlanmadı. Nekropside alınan doku ve 
organ örneklerinden kontrol hayvanı olan B-1’in deri bölgesinden alınan svap ve kıl kökünde 
virus nükleik asidi tespit edildi. Diğer hayvanlardan alınan doku ve organ örnekleriyle yapılan 
real time PCR sonucunda LSD virus nükleik asidi tespit edilmedi. 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
3. Darboğazlar: 
4. Projede Önerilen Değişiklikler:  
Materyal ve Yöntem: Proje teklifinde geçen her bir aşı dozu için kullanılması öngörülen 6 
adet aşılanacak ve 3 adet kontrol olarak kullanılacak buzağı sayısının, OIE Terrestrial Manual 
2017’e, Chapter 3.4.12, C. Aşı için gereklilikler bölümünde geçen minimum koruyucu dozun 
bilinmediği durumlarda yapılan, batch potency testlerinde kullanılması önerilen deney 
hayvanı sayısı olan, uygulanacak her bir aşı dozu için 3 buzağı ve kontrol grubu için 3 buzağı 
olarak revize edilmesi, 
Çalışılması öngörülen DKID50 105, 104, 103, 102 ve 101 titrede aşılar ile ilgili olarak; 
“MDBK Hücre Kültüründe Üretilen Koyun Keçi Çiçek Aşı Virusunun Sığırlarda Lumpy Skin 
Disease (LSD)’e Karşı Bağışıklık Çalışması” projesinden elde edilen DKID50 103.9/ml 
titrede uygulanan aşının 104 titre için alınacak sonuçlar yerine kullanılması,  
102 titrede olan aşılamanın güncel literatürler ile OIE Manual dikkate alındığında etkin 
olmayacağı değerlendirildiğinden çalışılmasına gerek olmadığından çalışma planından 
çıkarılması,  
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Bu şekilde sadece DKID50 105 ve 103 titrede aşılar için etkinlik çalışması yapılması ve her 
bir aşı titresi için 3’er hayvan ile ortak 3 adet kontrol hayvanı olacak şekilde toplam 9 adet 
hayvan kullanılması yönünde değişiklikler yapılması. 
Proje Faaliyet Takvimi: Projeye 1 yıl ek süre talep edilmektedir.  
5. Bütçe Harcamaları Özeti: 
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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 

Proje Lideri Dr. Serdar UZAR 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 - 01.01.2020 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019 - 01.01.2020 

 
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 ile 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. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  
Dönem Bulguları: 
Enterotoksemi Tip C Aşısı Üretimi: Konsantrasyon işlemi için cihaz temini yeni 
yapıldığından aşı üretimi çalışmaları devam etmektedir. 
E.Coli Aşısı Üretimi: E.coli 11A ve E.coli EC ana tohum suşlarından çalışma tohum suşu ve 
aşı üretimi gerçekleştirilmiştir.  
İnaktif Rota-Coronavirus Aşısı Üretimi: İnaktivasyon ve konsantrasyon işlemleri devam 
etmektedir.   
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
3. Darboğazlar: 
4. Projede Önerilen Değişiklikler: Konsantrasyon cihazının yeni teslim edilmesi sebebiyle 
aşı üretimi çalışmaları devam ettiğinden 1 yıl ek süre talep edilmektedir. 
5. Bütçe Harcamaları Özeti: 
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Proje Başlığı 
Farelerde DNA Aşısı ile Oluşturulan Mavidil Serotip 
4’e Spesifik Bağışıklık Yanıta İlişkili miRNA 
Profilinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HYGSAD/A/19/A5/P6/1122 

Proje Lideri  Züleyha ERGÜN KURT 

Yürütücü Kuruluş Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü  

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2019 - 01.01.2022 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019 - 01.01.2020 

 
PROJE ÖZETİ 
Bu çalışma bir doktora projesidir. Mavidil virusu (BTV), geviş getiren hayvanlarda (koyun, 
sığır ve bazen geyik) görülen ateş, kilo kaybı, üretim bozukluğuna sebep olan Reoviridae 
ailesine ait ekonomik olarak önemli Orbivirus türüdür.  
Mavidil serotip 4 virüsünün ilgili proteinleri olan VP2 ve VP5 içeren DNA tabanlı bir aşı 
prototipi olarak kullanılabilecek bir ökaryotik ifade plazmidlerin geliştirilmesi hedeflenmiştir. 
Bu hedefe yönelik olarak, Mavidil serotip 4’ün immunodominant özellikteki VP2 ve VP5 
proteinlerinin açık okuma çerçevesi, DNA aşı vektörü olarak geliştirilmiş pcDNA3.1 
vektörüne klonlanacak ve bu vektörde bulunan İnsan Sitomegalovirüs (HCMV) promotoru 
kontrolünde VP2 ve VP5 proteinlerinin ifade olması sağlanacaktır.  Oluşturulan vektörler, in 
vitro olarak Vero hücrelerine transfeksiyon yöntemi ile aktarılacak ve protein ifadeleri SDS-
PAGE, Western-blot ve immunofloresan testleri ile doğrulanacaktır. 
Ayrıca in vitro gen ifadesi doğrulanan vektörler pcDNA3.1 VP2, pcDNA3.1 VP5 ve canlı-
attenüe mavidil aşısı in vivo olarak fare modelinin immünizasyonunda kullanılacaktır. 
Böylece elde edilecek DNA aşı çeşitleri ve canlı attenüe aşısı Balb/c farelerine kas içi 
verildikten sonra belirli gün aralıklarında serum örnekleri toplanacak ve mavidil serotip 4’e 
ait miRNA profillemesi yapılması amaçlanmıştır. miRNA ifade profillemesinin validasyonu 
qRT-PCR ile yapılacaktır.  
Elde edilen sonuçlar ışığında, literatürde bilinen ve ülkemizde halihazırda uygulanan serotip-4 
canlı attenüe mavidil aşısına kıyasla kolay elde edilebilir, yeniden üretilebilir, etkinliği daha 
yüksek olan DNA aşısının oluşturulması ve miRNA ifade profillemesi sonucunda ifade 
seviyesinde önemli farklılık göstermiş miRNA’ların tespiti ile mavidil hastalığı için 
biyomarkır olarak kullanılabilmesi mümkün kılınması sağlanmaya çalışılacaktır. Ayrıca canlı 
attenüe aşı platformunun gelişimine katkı sağlaması mümkün olacaktır. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:. 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
3. Darboğazlar: 
4. Projede Önerilen Değişiklikler: 
Materyal ve Yöntem: Çalışma başında anatohum suşu kullanarak DNA aşısı üretilmesi 
planlanmıştı. Ancak bütçe kısıtlaması, zaman kısıtlılığı ve çalışmaların daha kolay 
yürütülmesinden dolayı Enstitü laboratuvarında aşı halihazırda üretildiği ve aşağıdaki testler 
çalışıldığı için  Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü'nde bulunan Danışman hoca ve 
tez izleme komitesi tarafından tekrar yapılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir. Bu 
karara göre, DNA aşısı liyofilize aşıdan üretileceğinden 
 BTV ait tüm genomun bulunması, 
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 Mavidil virusunun aktivasyonu (Mavidil serotip 4 virusunun üretimi, Virus titrasyon testi, 
Sterilite testleri ) 

 Ekstra ajanlar yönünden testler  (Hemadsorbsiyon testi, Hemotoksilen-eozin boyama, 
Floresan boyama) testlerinin yapılmasına gerek kalmamıştır. 

Projede çalışılacak testler ise, 
 Hücre kültürü,  
 Mavidil virusunun aktivasyonu, 

a) Mavidil serotip 4 virusunun üretimi,  
b) Virus titrasyon testi, 

 DNA aşısının oluşturulması, 
a) BTV-4 VP2 ve VP5 proteinlerinin açık okuma çerçevesinin pcDNA ifade vektörüne 
klonlanması, 
b) BTV-4 VP2 ve VP5 proteinlerinin açık okuma çerçevesinin polimeraz zincir tepkimesi 
(PZT) ile çoğaltılması, 
c) RNA ekstraksiyonu, 
d) cDNA sentezi, 
e) SLiCE klonlama yöntemi ile BTV-4 VP2 ve VP5 açık okuma çerçevesinin pcDNA 
ifade vektörüne yerleştirilmesi, 
f) pcDNA3.1 VP2 ve pcDNA3.1 VP5 Vektörlerden Kodlanan VP2, VP5’nin In vitro 
ifadelenmelerinin gösterilmesi, 
g) pcDNA3.1 VP2 ve pcDNA3.1 VP5 vektörlerinin vero hücrelerine transfeksiyonu, 

 pcDNA3.1 VP2 ve pcDNA3.1 VP5 ile eksprese edilen VP2 ve VP5 protein 
ekspresyonlarının doğrulanması, 
a) SDS-PAGE  (sodyum-dodesil-sülfat poliakrilamit jel elektroforezi) 
b) Western Blot,  
c) İndirekt İmmunofluoresan testi (IFA) 

 İnvivo deneyler, 
 Serum örneği toplama, 
 ELISA testi, 
 Serum nötralizasyon testi, 
 miRNA ekspresyon profilleme , 

a) miRNA izolasyonu, 
b) cDNA sentezi, 
c) miRNA PCR assay kullanılarak miRNA ekspresyon profilleri, 
d) Real-time quantitative reverse transkripsiyon PCR (qRT-PCR)  

 İstatiksel analiz . 
 

Proje Faaliyet Takvimi: 
Yapılacak 
Faaliyetler 

AYLAR 
1.yıl 2.yıl 3.yıl 

Hücre kültürü X X X X               
Mavidil vir. 
Aktiv. 

X 
 
X 

 
X 

               

Mavidil serotip 4 
vir. Üret. 

X X                 

Virus titras. testi X X                 
DNA aşı. Oluşt. X X X X X X X X X          
BTV-4 VP2 ve 
VP5 prot. Açık 

  X X X X X X X X X X       
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Oku. Çerç. 
pcDNA İfade 
Vekt. Klon. 
BTV-4 VP2 ve 
VP5 prot. Açık 
Oku. Çerç. Pol. 
Zin. Tep. (PZT) 
İle Çoğ.  

   X X X             

RNA 
ekstraksiyonu 

            X      

cDNA sentezi             X      
SLiCE Klon. 
Yönt.İle BTV-4 
VP2 ve VP5 Açık 
Oku. Çerç. 
pcDNA İfade 
Vekt. Yerleş. 

        X X X X X      

pcDNA3.1 VP2 
ve pcDNA3.1 
VP5 Vek. Kod. 
VP2, VP5’nin In 
vitro İfa. Göst. 

        X X X X X      

pcDNA3.1 VP2 
ve pcDNA3.1 
VP5 
Vektörlerinin 
Vero Hücrelerine 
Transfeksiyonu 

        X X X X X X     

pcDNA3.1 VP2 
ve pcDNA3.1 
VP5 ile eks. 
edilen VP2 ve 
VP5 pro. Eks. 
Doğ. 

        X X X X X X X X   

SDS-PAGE           X X X X X X X X   
Western Blot          X X X        
İndirekt 
İmmunoflu. testi  

           X X X     

İnvivo deneyler, 
Den. hayv. sayısı 
ve tipi belir. 

        X          

Serum örn.  Topl.            X X      
ELISA testi              X X X   
miRNA eksp. 
Profil. 

            X X X X X X

miRNA izolas.             X X X X X X
cDNA sentezi             X X X X X X
miRNA PCR 
assay kul. 

            X X X X X X
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miRNA eksp. 
Profil. 
Real-time 
quantitative 
reverse transkrip. 
PCR (qRT-PCR) 

            X X X X X X

İstatiksel analiz                X X X X
 
5. Bütçe Harcamaları Özeti:  
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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 Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Bahadır KILINÇ 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2019 - 01.07.2020 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019 - 01.01.2020 

 
PROJE ÖZETİ 
Koyunlar iki ay süreyle her grup için farklı miktarda bakır/molibden içeren beslenme 
programı uygulanacak olup, akkaraman ırkı 48 adet 24 aylık dişi koyunlar ile çalışma 
yapılacaktır. Koyunlarda bakır toksikasyonunun morfolojik, histopatolojik ve biyokimyasal 
olarak deneysel incelenmesi yapılıp, ortaya çıkan bilimsel veriler ışığında toksikasyonun 
teşhisine yönelik olan metodların rutin olarak kullanılması sağlanacaktır. Histopatolojik 
incelemelerde HXE, Rhodamine (Bakır) boyama, Luxol fast blue ve Tunel boyama metodları 
kullanılacaktır.  
Akkaraman ırkı koyunlarda karaciğer, böbrek ve beyin dokusunda bakır toksikasyonundan 
kaynaklanan doku hasarı ve bu hasarın nedenleri belirlenmeye çalışılacaktır. (18) Bakır ve 
bakır bileşiklerinin tarım ve hayvancılıkta çeşitli amaçlarla kullanımının yaygınlaşması gerek 
yem gerekse çevresel maruziyet sonucu alınan bakırın organizmanın farklı dokularında 
birikim göstermesi, organizmada biriken bakırın ölüme kadar gidebilen çeşitli toksik etkiler 
oluşturmaktadır. (7) Oluşan toksik etki yanı sıra, yenilebilir hayvansal dokulardaki kalıntılar 
nedeniyle insan sağlığı da etkilenmektedir. Ekonomik değer kayıpları ve çevresel kirliliğin 
önemi hakkında farkındalık oluşturması açısından araştırmanın sonuçları çok yönlü fayda 
sağlayacaktır. 
Karaciğer, böbrek, beyin dokusundaki bakır miktarının yanı sıra serumda bakır miktarı 
belirlenecektir. Farklı dozlarda maruziyetin dokulardaki patolojik değişikliklerle birlikte 
biyokimyasal parametreleri de değerlendirilecektir. 
Biyokimyasal olarak bakır miktarı yanında serum alanin aminotransferaz (ALT), aspartat 
aminotransferaz (AST), alkalin fosfataz (ALP) ve gama glutamil transferaz (GGT) karaciğer 
hasarı göstergeleri olarak kullanılır. Bununla birlikte, karaciğer doku örneklerinin 
histopatolojisi değerlendirmelere katkı sağlayacaktır. Ayrıca glutamil transferaz (GGT), 
alkalin fosfataz (ALP), laktat dehidrojenaz (LDH), total bilirubin (TB), direk bilirubin (DB), 
total protein (TP), trigliserid, albumin ve glikoz düzeylerinde meydana gelen değişiklerin 
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. 
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1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:. 
Dönem Bulguları: Projemiz Kasım ayı itibari ile başlamıştır. Saha ve laboratuvar çalışmaları 
devam etmektedir. Koyun alımları yapılımış ve 15 günlük alışma ve antiparaziter 
uygulamanın ardından hazırlanmış olan bakır solüsyonundan her gün gerekli dozlarda 
içirilmeye başlanmış olup, 0. Gün ve 20. gün kan analizleri yapılmıştır. 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
3. Darboğazlar: Koyun sayısının 48 den 36 ya indirilmiştir. Ekonomik nedenlerden dolayı 
sayıda istatistiki sonuçlar göz önünde bulundurularak azaltılmaya gidilmiştir. Koyunların 
yaşları 24 aylıktan 15 aylık yaşa indirilmiştir. Mevsim itibari ile 24 aylık gebe olmayan 
Akkaraman ırkı koyun bulunamamıştır. Bakır Sülfatın hayvanların yemine katılması, alınacak 
miktarlar bakımından handikap oluşturacağından oral olarak belirlenen dozlar gruplara göre 
içirilmektedir. 
4. Projede Önerilen Değişiklikler:  
Materyal ve Yöntem: Hayvan sayısı 48'den 36'ya indirilmiştir. Hayvan yaşı 24 aylıktan 15 
aylık yaşa indirilmiştir. Bakır Sülfatın  yemlere katılması, hayvanlar tarafından alınacak 
miktarlar bakımından handikap oluşturacağından oral olarak belirlenen dozlar gruplara göre 
içirilmektedir. 
Bütçe: Asit Fosfotaz, Katepsin enzimleri ile Visfatin hormonu biyokimyasal parametrelerin 
eklenmesi AYK tarafından 2019 Haziran ayında yapılan toplantıda kabul edilmiş olup, bütçe 
kısmı onaylanmamıştır. Bütçe artışı olmaksızın ilgili parametreler proje için darboğaz 
oluşturmaktadır. Bu üç parametre ile birlikte projeye genel olarak toplamda 18.000 TL ek 
bütçe talep edilmektedir. 
5. Bütçe Harcamaları Özeti:  
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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 

Proje Lideri Neslihan AKBULUT TOSUN 

Yürütücü Kuruluş Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 - 01.01.2020 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 

 
PROJE ÖZETİ 
Listeriozis, insan ve hayvanlarda ölüme neden olması ve çok yaygın olarak görülmesi nedeni 
ile mücadele edilmesi gereken önemli bir hastalıktır. Hastalık hayvanlarda yavru atmaya, 
merkezi sinir sistemi lezyonlarına ve septisemiye neden olup ileriki safhalarda ölümle 
sonuçlanan hastalık tablosu oluşturabilmektedir. Koyunlarda listerial ensefalitis 
(rhombensefalitis), beyinde mikroapseler  ile  karakterizedir. Hastalığın ensefalitik formunda 
lezyonların özellikleri, lezyondaki hücrelerin immunofenotipik özellikleri ve salınan 
sitokinler ile ilgili az sayıda çalışma bulunmaktadır. 
Birçok hastalıkta doğal ve kazanılmış bağışıklığın oluşmasında ve patojenlere karşı ilk olarak 
salınan alarmin denen moleküller tanımlanmıştır. Alarminlerin prototipi ve en çok çalışılanı 
hareketli grup proteinlerinden olan HMGB1’dir. Bu protein endojen veya eksojen uyarılar 
karşısında nukleus/sitoplazma/ekstrasellüler bölümleri arasında geçiş yaparak, ekstrasellüler 
boşluğa salındığında sitokin benzeri görev görmektedir. HMGB1’in primer reseptörü RAGE 
(receptor for advanced glycation end-products), nöronları içeren birçok hücrede 
bulunmaktadır. HMGB1 pasif olarak nekrotik ve dejenere hücrelerden, aktif olarak ise immun 
sistem hücreleri tarafından salınmaktadır. Ekstrasellüler HMGB1 iskemi, yanıklar, enfeksiyon 
veya sepsis ile doku rejenerasyonunun başlaması gibi birçok süreçte görev almaktadır. 
HMGB1 proteinin çeşitli bakteriyel hastalıkların patogenezinde rol aldığı, tıp alanında yapılan 
çalışmalarla ortaya konulmuş olup, veteriner sahada çok az çalışmaya rastlanmıştır. Ancak, 
literatürde koyunlarda listerik ensefalitisin patogenezisinde HMGB1’in ve RAGE’nin rolünün 
belirlendiği bir çalışma tesbit edilememiştir. Bu amaçla doğal olarak şekillenen listerik 
ensefalitisli 15 adet koyuna ait arşivsel parafin bloklar kullanılacaktır. 5 adet normal koyuna 
ait beyin dokusu ise kontrol doku olarak incelenecektir. Beyinin rombensefalon bölgesine ait 
kesitlerde bakterinin varlığı immunohistokimyasal (IHC) olarak gösterilecektir. Ardından 
gözlenen lezyonlar; süresine, mikroapsenin büyüklüğüne ve perivasküler hücre infiltrasyonun 
yapısına göre sınıflandırılacaktır. Daha sonra bu bölgelere ait ilave kesitlerde HMGB1 ve 
RAGE’nin varlığı IHC boyamalarla gösterilecektir. Ayrıca, HMGB1’in lezyon içerisindeki 
hücrelere göre dağılımını belirlemek amacı ile NeuN (nöronlar), Olig2 (oligodendrosit), glial 
fibrillary acidic protein (GFAP-astrosit), CD11b (aktif mikroglialar), CD3 (T hücre), CD79a 
(B hücre) antikorları ile ikili immunofloresan boyamaları yapılacaktır. Hem HMGB1 ve 
RAGE ile yapılan IHC sonuçları hem de HMGB1 ile çift immunofloresan boyamaların 
sonuçları istatistiksel olarak değerlendirilerek, lezyonun yapısı ile HMGB1 eksprese eden 
hücrelerin ilişkisi ve bu sayede hastalığın patogenezisindeki rolü gösterilecektir. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Malzeme alımı 2019 yılı Temmuz ayında 
tamamlanabildiği için laboratuvar çalışmaları bu tarihten sonra başlayabilmiştir. 
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Dönem Bulguları:  
Histopatolojik Bulgular: Mikroskobik lezyonlar belirgin olarak beyin kökünde olup, en 
şiddetli lezyonlar medulla ve ponsta daha az olarak rostral olarak talamus, kaudal olarak 
spinal kordun servikal bölgesinde görülmüştür. Bu lezyonlarda karakteristik olarak 
mikroapselerin olduğu görülmüştür. Bunun dışında aralarında az sayıda nötrofil lökositin 
olduğu yoğun perivasküler mononüklear hücre infiltrasyonları hastalığın tipik bulguları olarak 
görülmüştür. Bazı olgularda meninkslerde yoğun perivasküler hücre infiltrasyonları da 
görülmüştür. 
İmmunohistokimyasal (Histokimyasal) Bulgular: Listeria monositogenez monoklonal 
antikoru ile yapılan immunohistokimyasal boyamalar sonucunda olguların 6 tanesinde genel 
olarak mikroapselerde antijen pozitif immunreaksiyonlar elde edildi. 
HMGB1 antikoru ile boyanan listeria pozitif ile listeria negatif kontrol gruplarına ait 
rhombensefalon bölgelesine ait kesitlerin mikroapse alanları, perivasküler alan ve 
meningslerin incelemesi semikalitatif olarak yapıldı. Mikroapse alanlarında yapılan IHC 
boyamalarında, akut vakalarda daha çok intrasitoplazmik, daha az intranükleer, kronik 
vakalarda intrasitoplazmik ve ekstraselüler, subakut vakalarda çoğunlukla nötrofillerde 
boyanma görülmedi. Perivasküler alanlarda yapılan IHC boyamalarda, intrasitoplazmik ve 
ekstraselüler boyalamalarla birlikte endotelde yoğun intranükleer boyanmalar dikkati çekti. 
Kontrollerde parankimdeki tüm hücrelerde intranükleer boyanmalar görüldü. Sadece 
nöronlarda intrasitoplazmik boyanmalar mevcuttu. Boyanma yoğunlukları kontrol kesitlerle 
karşılaştırıldığında akut vakalarda en yoğun boyanma gözlenirken, kronik ve subakut 
vakaların HMGB1 boyanması nispeten daha az miktarda olduğu görüldü. 
RAGE antikoru ile yapılan İHC boyamaların tümü intrasitoplazmik olduğu gözlendi. Akut 
vakalarda endotel ve perivasküler alanda yoğun, mikroapselerde sınırlı bir boyanma görüldü. 
Nötrofillerde boyanma oldukça az miktarda olduğu tespit edildi.  Kronik ve subakut vakalarda 
boyanma yoğunluğu akut olgulara göre daha az olduğu gözlendi. 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: 
3. Darboğazlar:  
4. Projede Önerilen Değişiklikler: Gerekli sarf malzemelerin alımı geciktiğinden 
çalışmalarda 18 ay aksama olmuştur. Bu sebeple 1 yıl ek süre talep edilmektedir. 
5. Bütçe Harcamaları Özeti: 
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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 

Proje Lideri Dr. Pelin TUNCER GÖKTUNA 

Yürütücü Kuruluş  Şap Enstitüsü 

Proje Süresi 01.01.2019 - 01.01.2020 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019 - 01.01.2020 

 
PROJE ÖZETİ 
Şap hastalığı ülke ekonomisine göz ardı edilemeyecek boyutta zarar veren; sığır, koyun ve 
keçileri etkileyen oldukça bulaşıcı viral bir hastalıktır. Hastalığın endemik olarak seyrettiği 
ülkemizde mücadele yöntemi olarak aşı kullanılmaktadır. İnaktif şap aşılarının oluşturduğu 
bağışıklık gücü (potens) şap virionlarının bütünlüğüne kritik ölçüde bağımlıdır. Bütünlüğünü 
koruyan viral parçacıkların miktar tayini için yaygın olarak kullanılan yöntem 146S Sukroz 
Density Gradiyent (SDG) analizidir. Bu yöntem son otuz yıllık süreçte kullanılmış ancak 
manüplasyon hatasına çok açık olması ve validasyonunun kolay olmaması sebebiyle yerini 
gelişen teknolojiyle beraber alternatif yöntemlere bırakmaya başlamıştır. Bu aşamada yüksek 
spesifiteye sahip, operatöre bağlı hata oranının çok düşük olduğu ve daha kısa sürede sonuç 
veren Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) yöntemi devreye girmektedir. Bu 
proje çalışmasında Heparin-LAMP yöntemi ile üretim esnasında hücre kültürüne adapte 
olarak heparine bağlanma yeteneği kazanmış ve bütünlüğü korunmuş virusun aşı üretimi ve 
üretim sonrası aşamalarında miktarı ölçülerek aşının oluşturacağı bağışıklık kuvveti hakkında 
daha güvenilir bilgi sağlayacak yeni bir yöntem elde edilmesi amaçlanmıştır. Proje sonunda 
kullanıma kazandırılacak yöntem ile aşılı ariliğin hedeflendiği ülke stratejisine; hayvanlarda 
oluşturulması planlanan bağışıklık kuvvetinin artırılması yönünde daha hızlı katkı 
sağlanacaktır. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 
Dönem Bulguları: Aşı üretilirken üretim sürecinin her aşamasından kontrol için numune 
gönderildiğinden öncelikle işlem görmüş ve görmemiş numunelerindeki antijen varlığının 
RT-qPCRve RT-LAMP yöntemleri ile tespit edilebilirliği nükleik asit ekstraksiyonundan 
sonra laboratuvarda tasarlanan primer/prob karışımı ve ticari mastermiks kullanılarak 
gösterildi. Heparin-agaroz ile saflaştırma basamağının standardizasyonu yapıldı. Heparinle 
saflaştırılma işlemi sırasında RNA kaybı yaşanabileceği düşünüldü ve heparinle muamele 
edilmemiş RNAile karşılaştırmalı testler yapıldı. Bu amaçla numunelerin rutinde kullanılan 
sukrozdansitegradient (SDG) yöntemi ile 146S miktarı tespit edildi. Heparinle saflaştırma 
işlemi sırasında yıkama basamaklarında 3 kata kadar antijen kaybı yaşandığı tespit edildi. Bu 
durumunun test valide edildikten sonra antijen miktarını hesaplarken göz önünde 
bulundurulmasına karar verildi. 
Heparinin, asit ve baz muameleleri ile parçalanarak hazırlanan kapsit alt ünitelerini (12S) de 
bağladığı ve bunların spektrofotometre ile ölçümlerde yanlış sonuca yol açtığı tespit edildi. 
Test prensibinde nükleik asidi kullanan RT-LAMPve RT-qPCR metotların da ise beklendiği 
gibi 12S’lerin daha düşük miktarda görüldüğü belirlendi. Numunelerdeki 12S miktarının 
azaltılması için uygun metot seçildikten sonra çalışmalara devam edilmesine karar verildi. 
Antijen miktarları 50 μg/ml ve 68 μg/ml olan numunelerden saf, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 olacak 
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şekilde hazırlanan sulandırmalar ile negatif ve pozitif kontroller RT-LAMP ve RT-qPCR 
cihazlarına konuldu. Her iki cihazda da iki katlı sulandırmalar arasındaki ayırımın beklenen 
hassasiyette olmadığı saptandı (1:8; 1:16 sulandırma basamakları). Aşı hazırlanmasında 
kullanılan antijen miktarının oldukça önemli olduğu düşünüldüğünde her iki yöntemin de 
rutine geçirilmesinin anlamsız olduğuna karar verildi. Ayrıca antijen konsantrasyonunu tespit 
edebilmek amacıyla RT-qPCR cihazında, antijen miktarı bilinen numuneler kullanılarak 
standart eğri oluşturuldu. Ancak test etkinliğinin %100 olduğunu gösteren eğri değeri (slope) 
-3,32 olması gerekirken -3,82304’de korelasyon katsıyı (R2) ise 0.99 olması gerekirken 
0,9459 olarak belirlendi. Test etkinliği %83’te kaldı. Bu durum sistemin; enstitülerde sürekli 
değişen operatörlerden kaynaklı manipülasyon farklılıklarına, özellikle iki katlı düşük 
sulandırma oranlarının arasındaki farkın doğru tespitinde oluşacak hatalara çok açık olduğunu 
gösterdi. 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
3. Darboğazlar: Projede kullanılması planlanan real time (RT) LAMP ve B planında yer alan 
RT-qPCR yöntemler ile denemeler yapılmış ancak olumlu sonuç alınamamıştır. Alternatif 
metotların araştırılmasına karar verilmiştir. Farklı metot arayışı sırasında ddPCR ve zeta-sizer 
yöntemleri denenmiştir. Her iki cihazla anlamlı sonuçlar alınmıştır. Bahsedilen yöntemlerin 
kullanılması projede metot değişikliğine yol açacağı ve cihazların yüksek fiyatlı olmasından 
ötürü denemelerin proje bütçesinden hizmet alımı şeklinde devam ettirilmesi önerilmektedir. 
4. Projede Önerilen Değişiklikler: 
Materyal ve Yöntem: Alternatif yöntem olarak droplet digital PCR (ddPR) cihazında aynı 
işlemler denendi ve 1:1024 (0,078 μg/ml) sulandırma basamağına kadar RNA kopya sayıları 
iki katlı sulandırmaya uyacak şekilde tespit edildi. Dolayısıyla daha hassas olan bu yöntemin 
kullanılmasına verilmiştir. 
Proje Faaliyet Takvimi: Proje için 1 yıl ek süre talep edilmektedir. 
5. Bütçe Harcamaları Özeti:  
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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 

Proje Lideri Dr. Ayşegül KUDU ÖNAL 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü  

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 - 01.01.2020 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019 - 01.01.2020 

 
PROJE ÖZETİ 
Şap Hastalığı; inek, domuz, koyun, keçi gibi çift tırnaklı hayvanları etkileyen, ekonomik 
açıdan oldukça önemli bi hayvan hastalığıdır. Picornavirus ailesine bağlı olan Şap Hastalığı 
virusunun 7 serotipi bulunmaktadır, A, O, Asia1, SAT1-2-3. Dünyanın birçok yerinde 
enzootik olan Şap Hastalığından korunmak için bu ülkelerde aşılama metotu kullanılmaktadır. 
Bazı aşılar kimyasal olarak inaktive edilir ki ŞAP aşıları adjuvant ile formüle edilir. 
Aşılar, organik materyaller ve diğer biyolojik maddelerden suyun uzaklaştırılması olarak 
tanımlanan liyofilizasyon, günümüzde tüm dünyada gerek sağlık endüstrisinde ve gerekse 
diğer endüstrilerde çok fazla kullanım alanı bulan bir tekniktir. Bu teknikte azaltılmış basınç 
(vakum) altında, dondurulmuş haldeki solüsyonlardan suyun uzaklaştırılması ile biyolojik 
maddeler ve gıdalar, bozulma meydana gelmeden uzun süre saklanabilmektedir. Bu projede 
de, inaktif Şap viruslarından suyun uzaklaştırılması ile liyofilizasyonun sağlanması, bunun 
sonucu labil yapısının değişmesi ve titresinin düşmesi engellenen virusların 146S testi için 
standart virus olarak kullanılması planlanmıştır. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  
Sarf malzeme temini, virus suşlarının belirlenmesi ve virusların inaktivasyonu işlemleri 
tamamlanmıştır. 
Dönem Bulguları: Liyofilizasyon çalışmalarına yeniden başlanmıştır. 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
3. Darboğazlar: Liyofilizasyonu takiben örneklerin birer ay arayla numune alınıp 146S 
bakılması gerekmektedir. Ancak 146S öncesi bir basamak olan santrifüj cihazında arıza 
olduğundan dolayı yapılan liyofilize örneklere zamanında bakılamamıştır. Şu anda arıza 
giderilmiş olup, liyofilizasyon işlemi tekrar yapılmıştır. Ancak sonuçların tamamlanması için 
1 yıl gerekmektedir. 
4. Projede Önerilen Değişiklikler: Projeye 1 yıl ek süre talep edilmektedir.  
5. Bütçe Harcamaları Özeti: 
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Proje Başlığı 
Şap Aşılarında Koruyucu Olarak Thiomersal 
Kullanılması 

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

Proje Lideri Dr. Ayşegül KUDU ÖNAL 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü  

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 - 01.01.2020 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019 - 01.01.2020 

 

PROJE ÖZETİ 
Şap hastalığı virüsü 7 serotipe sahiptir. Bu serotipler; A, O, C, Asia 1 ve SAT  1, 2, 3 olup 
(Brooksby, 1982), ülkemizde ise A, O ve Asia 1 virusları görülmektedir. 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 4⁰C’deki saklanmalarında düşüş gösterir. Şap aşılarının stabilitesi, özellikle 
de soğuk zincirin iyi sağlanamadığı ülkelerde oldukça önemli bir konu olup Şap aşılarının 
daha stabil kalması ihtiyacı doğmuştur. 
Ülkemiz de Şap Hastalığı yönünden endemik olması göz önünde bulundurulduğunda, koruma 
methodu olarak aşılama uygulanmaktadır. Şap Enstitüsünce üretilen bu aşılar inaktif olup, 
50ml’lik şişelere (çoklu doz aşı) dolumu yapılmaktadır. Aşı şişesine her bir iğne yeniden giriş 
yaptığı sırada, mikroorganizmaların şişe içine yeniden girmesi oldukça yüksek bir olasılıktır. 
Bahsi geçen zararlı mikroorganzimaların üremesinden ve üretim sırasında oluşabilecek 
mikroorganizmalardan korunmak için, üretim prossesinde thiomersal kullanılabilmektedir. 
Koruyucu olan thiomersal, şişeler içindeki kontaminasyona karşı, her bir doz kendisinden 
ayrılırken koruma sağlar. Bakteri ile kontamine olan aşılar, ölümcül olabilir. Ancak 
Thiomersal, organik bir civa bileşiğidir. Bu nedenden dolayı aşılara ilave edileceği miktar 
oldukça büyük önem taşımaktadır. 
Projenin amacı; virusun yapısına, 146S’ine zarar vermeksizin antibakteriyal açıdan etkin bir 
şekilde minumum düzeyde Thimoersal’in kullanım miktarının belirlenmesi ve etki düzeyinin 
belirlenmesidir.Bunların yanı sıra şişelerin doz miktarlarını azaltarak Thiomersal 
kullanılmamasının araştırılması da gerçekleştirilebileceği gibi, prezervatif olarak başka 
koruyucuların kullanımlarının da araştırılması planlanmaktadır. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Sarf malzeme temini, virus suşlarının 
belirlenmesi, viruslardan aşı hazırlanması ve aşıların kontrol testleri basamakları 
tamamlanmıştr. 
Dönem Bulguları: Dönem içerisinde 146S sonuçlarına bakılmaya başlanmış ancak henüz 
tamamlanmamıştır. 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
3. Darboğazlar: 146S miktarının tespiti için öncesinde örneklerin santrifüj edilmesi 
gerekmektedir. Santrifüj cihazındaki arıza sebebiyle sonuçlar tamamlanamamıştır. 
4. Projede Önerilen Değişiklikler:  
Proje Faaliyet Takvimi: Projeye 1 yıl ek süre talep edilmektedir. 
Personel:  
5. Bütçe Harcamaları Özeti: 
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Proje Başlığı 
Şap Hastalığı A Serotipine Karşı Geniş Kapsamlı Aşı 
Suşlarının Virus Nötralizasyon Testi ile Belirlenmesi 
ve Alternatif In-Siliko Metot Geliştirilmesi 

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

Proje Lideri Dr. Ayşegül KUDU ÖNAL 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü  

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2016 - 01.01.2020 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019 - 01.01.2020 

 
PROJE ÖZETİ  
Şap virusu oldukça değişken bir yapıya sahip olan RNA virusları arasında yer almakta olup, 
genellikle serotipler arasında çapraz koruma sağlayamamaktadır. 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 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. 
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 önemli değişimler bildirilmesine rağmen varolan 
aşı suşlarının uygunluğunun değerlendirilmesinde, 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. Şap virusu A serotipi 
suşlarındaki antijenik olarak meydana gelen değişimler genetik dizi analizleri kullanılarak 
antijenik farklılıklar tahmin edilebilir. Projemizde, Dünya Referans Laboratuvarı Virus 
Nötralizasyon Testi aşı eşleştirme metodunun laboratuvarımıza transfer edilmesi, geniş bir suş 
spektrumu ile uyumlu aşı suşlarının seçilmesi, aşı eşleştirme için in-sliko bir metot 
geliştirilmesi amaçları güdülerek, Türkiye için ekonomik ve hayvanlar için sağlık ve verim 
açısından yarar sağlanması hedeflenmektedir. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Aşı hazırlama çalışmaları devam 
etmektedir. Tamamlanmış olan aşılardan deneme hayvanlarına uygulanmaya başlanmıştır. 
Dönem Bulguları: 2019 yılında A serotipi viruslara yönelik r1 testlerinin büyük çoğunluğu 
tamamlanmış olup, AIRN17 Virusuna yönelik r1 çalışması devam etmektedir. A22 ve 
NEPAL84 aşıları, A IRN 17 virusuna karşı koruma sağlamazken, ATUR06 virusu koruma 
sağlamaktadır. 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
3. Darboğazlar: Proje’de bahsi geçen in-siliko methot geliştirilmesine yönelik olarak ilerleme 
kaydedilememiş olup, önümüzdeki dönem denemeler tekrar edilecek, ilerleme sağlanamadığı 
takdirde in-siliko methot kısmı projeden çıkarılacaktır. Bu sebeplerle 1 yıl ek süre talep 
edilmektedir. 
4. Projede Önerilen Değişiklikler: Bahsi geçen darboğazlar nedeniyle 1 yıl ek süre talep 
edilmektedir.   
5. Bütçe Harcamaları Özeti: 
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Proje Başlığı 
İnaktif Şap Aşısı ile Attenüe Mavidil Aşısının 
Koyunlarda Birlikte Kullanılması 

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

Proje Lideri Sevil ARSLAN 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü  

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 - 01.01.2020 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019 - 01.01.2020 

 
PROJE ÖZETİ  
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 uygulamaları, hayvanlarda 
uygulama esnasındaki zorluklara bağlı olarak stres faktörü oluşturmaktadır. Ayrıca her 
hastalık için aşılama zamanlarının farklı olması ekonomik kayıplara, bunun yanı saha 
personelinin sıra emek, iş gücü ve zaman kaybına sebep olmaktadır. 
Bu projenin amacı ülkemizde farklı zamanlarda uygulanan inaktif şap aşısı ile attenüe mavidil 
aşılarının koyunlarda birlikte uygulanmasının hayvanların bağışıklık düzeylerine olan 
etkisinin araştırılarak hayvanlarda farklı zamanlarda aşılamalardan kaynaklı ekonomik, zaman 
ve iş gücü kayıplarının önlenmesidir. Bu amaçla hiç aşılanmamış kuzuların farklı bölgelerine 
eş zamanlı olarak inaktif şap aşısı ve attenüe mavidil aşıları aynı anda ve ayrı ayrı 
uygulanarak her ikisindeki bağışıklık değerleri ölçülecek ve oluşan bağışıklık düzeyleri göz 
önüne alınarak her iki aşının birlikte uygulanabilirliği değerlendirilecektir. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Şap ELISA, Şap VNT testleri yapılmıştır. 
Mavidil ELISA, Mavidil VNT testleri yapılmıştır. İstatistiksel analizler yapılmıştır. 
Dönem Bulguları: Kontrol grubundaki tüm hayvanlar; Şap ELISA, Şap VNT, Mavidil 
ELISA, Mavidil VNT testleri yapılarak her iki hastalık yönünden negatif bulunmuştur. 
Aşılama yapılan gruplarda elde edilen antikor titre değerlerine ait istatistiki değerlendirme 
SPSS programı kullanılarak yapılmıştır ve sonuçlar değerlendirme aşamasındadır. 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
3. Darboğazlar: İstatistiki analiz sonuçları değerlendirme aşamasında olup yazım süreci 
devam etmektedir. Sonuçların değerlendirilmesi ve yazımı için yeterli zaman bulunmaması 
sebebi ile sonuç raporunun bir sonraki dönemde sunulması gerekecektir. Bu sebepten proje 
süresinin 1 yıl uzatılması talep edilmektedir. 
4. Projede Önerilen Değişiklikler: Proje faaliyet takviminde bahsi geçen darboğazlar 
nedeniyle 1 yıl ek süre talep edilmektedir. 
5. Bütçe Harcamaları Özeti: 



123 
 

 

Proje Başlığı 
Formaldehitin Şap Virüsü 146S Partikülünün 
Stabilitesine Etkisinin Araştırılması 

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

Proje Lideri Osman KARA 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü  

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 - 01.01.2020 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019 - 01.01.2020 

 
PROJE ÖZETİ 
Şap hastalığı, oldukça bulaşıcı bir enfeksiyon olup, tüm çift tırnaklı hayvanları etkileyen, 
ekonomik kayıplara sebep olan hastalıkların başında yer almaktadır. Ülke ekonomisinde 
büyük ekonomik kayıplara neden olan şap hastalığına karşı etkili bir mücadele ancak 
bağışıklık gücü yüksek ve koruma süresi uzun şap aşıları ile mümkün olmaktadır. Bu sebeple 
aşı hazırlamada kullanılan antijenlerin kalitesi direk aşıların bağışıklık verme gücünü 
etkilemektedir. 
146S partiküllerinin stabilitesi serotipler arasında farklılık göstermektedir. Stabilite saklama 
solüsyonu ve derecesi gibi saklama şartlarından etkilenir. Formaldehid viral proteinleri çapraz 
bağlayarak antijeni stabilize etmekte bei ile birlikte inaktivasyon süresini kat kat azaltmakta 
ve virüs proteinin proteolitik yıkımını azaltmaktadır. Formaldehidin çapraz bağlanma 
etkisiyle beraber antijenin dengesine ve bağışıklık süresine olumlu etki gösteceği 
beklenmektedir.(Barteling, 2004; Simon, apendix 34; ferris, 1984).  Bu proje kapsamında 
ülkemizde görülen A, O ve Asia-1 tiplerine karşı üretilen, inaktivasyon ve konsantrasyon 
işlemlerinden sonra polietilen glikol ile pürifiye edilen antijenlerin, +4°C depolama 
şartlarında uzun süre stabil saklanabilmesi amacıyla, her üç tip antijene hacimce % 0,1 
oranında serum ve % 0,04, % 0,008 ve % 0,004 oranlarında formaldehit ilave edilerek 
yaklaşık bir yıl süreyle, ayda bir olmak üzere 146S miktarları takip edilecektir. Ayrıca total 
protein miktarlarıda tayin edilerek karşılaştırma yapılacaktır. Bu amaçla ilk defa denenecek 
olan formaldehitin fiksatif özelliğinin yanısıra kontaminasyonlara karşı koruyucu ve 
dezenfektan etkisinden de faydalanılması düşünülmektedir. 
Bu projeyle 146S partikülünün +4 °C’de uzun süre stabil olarak saklanabilmesi ve dolayısıyla 
aşı kalitesinin ve bağışıklık süresinin uzatılması, böylece ülkemizde şap hastalığının kontrol 
ve eradikasyonuna katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca depolama şartlarında 146S 
kaybının önlenmesiyle enstitü üretim veriminin de artırılması sağlanmış olacaktır. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
3. Darboğazlar: Proje numuneleri hazırlanmış fakat 146S test cihazının santrifüj kısmının 
arızalanması, arızanın giderilmesi veya yeni cihazının tedarik edilmesi süreci ve normal 
üretim numunelerinin de yoğunlıuğu nedeniyle çalışmalar zamanında yapılamamış, yapılan 
kısımlarda da sonuçlar arasında tutarsızlıklar görülmüştür. Bu nedenle yeniden numuneler 
hazırlanıp 2020 ocak ayı itibariyle çalışmaya yeniden başlanacaktır. 
4. Projede Önerilen Değişiklikler: Proje için yukarıda bahsi geçen darboğazlar nedeniyle 1 
yıl ek süre talep edilmektedir. 
5. Bütçe Harcamaları Özeti: 
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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 

Proje Lideri Osman KARA 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü  

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 - 01.01.2020 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019 - 01.01.2020 

 
PROJE ÖZETİ 
Şap hastalığı çift tırnaklı hayvanlarında görülen çok bulaşıcı viral bir hastalıktır ve çiftlik 
hayvanlarının ekonomik yönden en önemli hastalığıdır. Hastalıkla mücadelede kullanılan 
etkili yöntemlerden biri aşılamadır. Şap aşısı, hücre kültürlerinde üretilen aşı antijenlerine 
adjuvant ilavesi ile hazırlanan inaktif aşılardandır.  
Şap Hastalığına karşı hazırlanan aşılarda 2004 yılına kadar AlOH jelli aşılar kullanılmaktaydı. 
2004 yılı itibari ile yağ adjuvantlı aşıların hazırlanmasına başlanmıştır. AlOH jelli aşılar daha 
kısa sürede bağışıklık oluşturmasına rağmen bağışıklık süresinin kısa olması şap hastalığı ile 
mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Bu sebeple yağ adjuvantlı aşıların hazırlanma ihtiyacı 
doğmuştur ve 2004 yılı itibari ile üretilen aşılar Fransa Sepic firmasından alınan Montanite 
ISA 206 BVG yağ adjuvantı ile double emülsiyon (WOW) olarak hazırlanmaktadır. 
Çalışmada yurtdışından temin edilen adjuvant yerine Petroyağ ve Kimyasalları Sanayi A.Ş. 
ile ortak protokol kapsamında üretilen bitkisel ve mineral yağ orijinli adjuvantlar üretilerek 
Şap aşılarının hazırlanmasında kullanılacaktır. Adjuvantın hazırlanması işlemleri Petroyağ ve 
Kimyasalları A.Ş. tarafından yapılacaktır. Şap Enstitüsü Müdürlüğü ise hazırlanan adjuvantın 
Avrupa farmakopesine uygunluğu amacıyla aşı hazırlayarak kimyasal testlerinin yapılması 
(Emülsiyon yapısı, viskozite, iletkenlik, pH, damla testi, görünüm testleri) ve hazırlanan aşı 
denemeleri 5 fazda incelenerek uygunluğu doğrulanacaktır. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
3. Darboğazlar:  Projeye başlanmış ancak adjuvantın hazırlanması ve temini konusunda 
işbirliği yapılan kuruluştan kaynaklı sorunlar nedeniyle proje bir süre beklemede kalmıştır. 
Sorunların giderilmesi amacıyla ilgili kuruluşla görüşmeler yapılmış ve 2020 ocak ayı 
itibariyle projeye kaldığı yerden devam edilmesi planlanmıştır. 
4. Projede Önerilen Değişiklikler: Proje için yukarıda bahsi geçen darboğazlar nedeniyle 1 
yıl ek süre talep edilmektedir. 
5. Bütçe Harcamaları Özeti: 
 



125 
 

 

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 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2019 - 01.01.2021 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019 - 01.01.2020 

 
PROJE ÖZETİ 
Q humması dünya genelinde yaygın olarak görülen ve Coxiella burnetii tarafından meydana 
gelen, insan ve birçok hayvan türünde görülen zoonoz bir hastalıktır. Hastalık özellikle 
ruminantlarda abortlar şeklinde ve insanlarda ise pnömoni, kardiyovasküler bozukluklarla 
karakterizedir. İnsanlara bakterinin temel bulaş kaynağı ve hastalığın rezervuarı hayvanlardır. 
Hastalık etkeni Coxiella burnetii zorunlu hücre içi patojen olup, biyoterörizm ajanları B 
kategorisinde yer almaktadır. 
Bu çalışma ile Erzurum ve Samsun Veteriner Kontrol Enstitülerine gelen sığır ve koyun-keçi 
abort materyallerinden PCR ile tespit edilen Coxiella burnetii etkenleri ile Erzurum Bölge 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi intaniye ve 
kardiyoloji polikliniklerine başvuran pnömoni ve kalp rahatsızlığı olan kişilerde tespit edilen 
Coxiella burnetii’lerin Multi Locus Variable Tandem Repeat (MLVA) analizleri yapılarak 
insan ve hayvan örneklerinin moleküler olarak yakınlıklarının tespiti, her iki bölgede baskın 
gentotipin varlığının araştırılması, pozitif tespit edilen örnek sahibi insanlara bulaş kaynağının 
geriye dönük sorgulanması ile hastalığın epidemiyolojisi hakkında veri sağlanacak ve proje 
sonrasında özellikle kalp kapakçığı değişimi ameliyatı olan hayvan temaslı insanlarda çiftlik 
hayvanlarının incelemeleri yapılarak insanlardaki vakaların da hayvanlardaki düzeyi 
irdelenecektir. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:. 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
3. Darboğazlar: Proje faaliyet takvimine göre alınması gereken insan örnek toplam örnek 
sayısına henüz ulaşılamamıştır. Vakaların az olması, iş yoğunlukları vb. sebeplerle insan 
örneklerinin en az yarısının alınamamış olması. 
4. Projede Önerilen Değişiklikler: 
Proje Faaliyet Takvimi:  
Personel: Projeye Samsun VKE’den Sedat ORMANCI’nın yürütücü olarak dahil edilmesi ve 
emekli olan Dr. Biray OKUMUŞ’un projeden çıkarılması talep edilmektedir. 
5. Bütçe Harcamaları Özeti:  
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Proje Başlığı 

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

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

Proje Lideri Murat ÖZMEN 

Yürütücü Kuruluş Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 - 01.01.2022 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019 - 01.01.2020 

 
PROJE ÖZETİ 
Brusellozis halk sağlığı, hayvan sağlığı ve hayvancılık ekonomisi yönünden en önemli 
hastalıklar içerisinde yer almaktadır. Enfeksiyon hayvanlarda primer olarak yavru kaybına 
neden olurken, enfekte hayvanlardan direkt veya süt ve süt ürünleri yoluyla insanlara 
bulaşmaktadır.  Hastalık insanlara enfekte hayvanlardan direkt veya süt ve süt ürünleri 
yoluyla bulaşmaktadır. Ülkemizde hayvanlarda brusellozis mücadelesi için Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı tarafından önemli yatırımlar yapılmaktadır ve yoğun emek 
harcanmaktadır. Bu çalışma ile Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Abortif Bakteriyel 
Hastalıklar Laboratuvarına gelen yavru atık materyallerinden izole edilen Brucella spp. 
izolatları ile Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından çalışmaya dahil edilen 
insanlardan izole edilmiş Brucella spp. izolatlarının multipleks real-time PCR tür düzeyinde 
tesbitinin yapılması, hayvan ve insan Brucella spp. izolatlarının yaygın olarak kullanılan 
moleküler epidemiyoloji yöntemi Multilocus Variable Number Tandem Repeat analizi 
(MLVA) ile suşlar arası genotipik yakınlığın belirlenerek hastalığın bölgemizdeki 
epidemiyolojisi hakkında haritalama ortaya konulacaktır. Ayrıca izolatların Vitek 2 Compact 
cihazı ile antimikrobiyal duyarlılık testlerinin yapılarak etkenlerin antibiyotik duyarlılığı 
tespit edilerek enfekte insanlar için tedavi protokollerine katkı sağlanacaktır. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 2018 yılında 263 izolatın multipleks Real 
time PCR analizi yapıldı. İzolatların 120 (%45,6)’si B. melitensis, 143 (%54,4)’ü de B. 
abortus,  Koyun da 102 B. melitensis  ve 4 B. abortus,  Keçide 16 B. melitensis,  Sığırda 2 
B.melitensis ve 138 B.abortus , Manda da 1 B.abortus  olarak tespit edildi.  
Genotipik ilişkileri MLVA-16 yöntemi ile araştırıldı. MLVA yöntemi ile B.melitensis için 
toplam 59 genotip tespit edildi ve ayırt edici gücünün oldukça yüksek olduğu belirlendi 
(HGDI=0,9798). Brucella MLVA bankta yapılan analizler sonucunda ; 41 izolat B.melitensis, 
48 izolat B.melitensis bv3, 19 izolat B.melitensis bv1 MLVA profiline %99 benzerlik 
gösterdiği tespit edildi.  MLVA yöntemi ile B.abortus için toplam 15 genotip tespit edildi ve 
ayırt edici gücü (HGDI) 0,8726 belirlendi Brucella MLVA bankta yapılan analizler 
sonucunda; 82 izolat B.abortus , 17 izolat B.abortus bv 3 MLVA profiline %99 benzerlik 
gösterdiği tespit edildi. 
Dönem Bulguları: 
a) Bakteriyolojik İnceleme: 2019 yılı Ocak-Eylül ayları arasında Enstitümüze genotipik 
karakterizasyonunun yapılması amacıyla toplam 624 adet Brucella spp. izolatı alınmıştır. 
Enstitümüze gelen örnekler Farrell Medium’a ekimi yapılarak 37°C’de %10 CO2’li ortamda 
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2-10 gün inkübe edildi. İnkübasyon sonucunda üreme olan besiyerlerinden koloniler 
içerisinde PBS bulunan steril ependorf tüplerine alındı. Gelen hayvan izolatlarının 59 ilden 
geldiği tespit edildi. Çalışmaya dahil edilen izolatların hayvan türlerine göre: 111 
(%67,7)’inin sığır, 38 (%23,1)’ünün koyun, 11 (%6,7)’sının keçi ve 4 (%0,24)’inin manda 
izolatı olduğu tespit edildi. 
b) Multipleks Real time PCR Yöntemiyle Brucella İzolatlarının Tür Düzeyinde 
İdentifikasyonu: Çalışmanın bu döneminde 205 izolata ait DNA ekstraktları kullanılarak tür 
identifikasyonu multipleks Real time PCR ile yapıldı.  
Multipleks Real time PCR analizi sonucunda; Hayvan İzolatlarının 50  (%30,4)’si 
B.melitensis, 113 (%68,9)’ü de B.abortus,  Koyun da 37 B.melitensis  ve 1 B.abortus,  Keçide 
11 B.melitensis,  Sığırda 2 B.melitensis ve 109 B.abortus , Manda da 4 B.abortus  olarak tespit 
edildi. İnsanlardan izole edilen 41 adet izolatın tamamının B.melitensis olduğu tespit edildi. 
c) Klonal İlişkinin Multi Locus Variable Number Tandem Repeat Analysis (MLVA) 
Yöntemi ile Belirlenmesi: İzolatlar arasındaki klonal ilişkinin Multi Locus Variable Number 
Tandem Repeat Analysis-16 (MLVA-16) yöntemi ile yapıldı. Yöntem için identifiye edilen 
izolatlardan elde edilen DNA ekstraktı kullanıarak PCR’ları yapıldı . Hedeflenen  Lokus 
büyüklüklerinin tespitinde kapillar jel elektroforez kullanıldı. Elde edilen MLVA bantları 
büyüklükleri ve tekrar sayıları MLVA databazında yayımlanan çizelgeye göre belirlendi. 
Oluşan bantlar Past programı kullanılarak, Unweighted pair group method with mathematical 
averaging (UPGMA) yöntemi ve şuşlar arasındaki ilişki bantlara dayalı “Dice” benzerlik 
katsayısına göre değerlendirildi ve dendrogram oluşturuldu.  
MLVA yöntemi ile B.melitensis için toplam 38 genotip tespit edildi ve ayırt edici gücünün 
(HGDI:0,9467)  oldukça yüksek olduğu belirlendi. Brucella MLVA bankta yapılan analizler 
sonucunda; 6 genotip B.melitensis, 21 genotip  B.melitensis bv3, 11 genotp B.melitensis bv1 
MLVA profiline %99 benzerlik gösterdiği tespit edildi. 
MLVA yöntemi ile B.abortus için toplam 56 genotip tespit edildi ve ayırt edici gücünün 
(HGDI:0,9853) oldukça yüksek olduğu belirlendi.  Brucella MLVA bankta yapılan analizler 
sonucunda; 28 genotip B.abortus  bv3, 18 genotip B.abortus bv1, 10 genotip B.abortus 
MLVA profiline %99 benzerlik gösterdiği tespit edildi. 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
3. Darboğazlar: 
4. Projede Önerilen Değişiklikler: Proje yürütücülerinden Bornova VKE’den Eylem Şen 
YÜKSEL ve emekli olan Dr. Biray OKUMUŞ’un projeden çıkarılması; Adana VKE’den 
Nevin TURUT, Bornova VKE’den Çağatay NUHAY, Pendik VKE’den Dr. Buket EROĞLU 
ve Orbay SAYI’nın projeye dahil edilmesi talep edilmektedir. 
5. Bütçe Harcamaları Özeti: 
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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 

Proje Lideri Neslihan ÖZSOY TAŞKIRAN 

Yürütücü Kuruluş Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü  

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2017 - 01.01.2021 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019 - 01.01.2020 

 

PROJE ÖZETİ 
Varroa’dan sonra en büyük zararlı olan büyük bal mumu güvesi (Galleria mellonella L.), 
peteklere verdiği büyük zararlar yüzünden arıcıları ekonomik olarak da olumsuz 
etkilemektedir. Bunun yanında, mum güvesi tarafından arılarda hastalığa neden olan 
mikropların da kovan içine taşınabileceği belirtilmiştir. Bu durum da arıcılar için ciddi 
boyutta riskler oluşturmaktadır. 
Büyük mum güvesine karşı kullanılan bazı mücadele yöntemlerinin kalıntı oluşturması 
riskinden dolayı ürünler de zarar görmektedir. Bu zararlıyla mücadelede en uygun, en 
ekonomik ve en etkili yöntemin uygulanması gerekmektedir. Ayrıca projenin sonucuna göre 
önerilecek yöntem doğrultusunda, hem arı kolonisinin güçlenmesi, hem de arıcıların 
ekonomisinin iyileşmesi açısından olumlu etkilerinin beklenmesi bu projenin önemini ortaya 
koymaktadır. 
Bu yüzden projemizde, büyük bal mumu güvesine karşı yapılan mücadele yöntemlerinden 
kükürt uygulaması, ceviz yaprağı uygulaması, defne yağı uygulaması, lavanta yağı 
uygulaması ve Bacillus thuringiensis Berliner uygulaması gerçekleştirilecek; projemizde aynı 
zamanda uygulamaların büyük mum güvesine karşı etkinliği de belirlenecektir ve uygulama 
sonrasında kovan içine koyulan peteklerin, yavrulu alan ile bal üretim miktarı üzerine etkisi 
karşılaştırılıp, aynı zamanda kükürt uygulanan grupta balda ve bal mumundaki kalıntı 
miktarları tespit edilecektir. 
Ayrıca, projemizde uygulanacak yöntemlerde uygulamaların etkinliğinin daha doğru 
ölçülebilmesi için peteklerin iyi tarım uygulaması yapan firmadan temin edilmesinin yanı sıra, 
hepsi aynı yaşta olacaktır. Çünkü Asadi Dizaji ve ark. (2008), yaptıkları çalışmada yeni 
peteklerin eski peteklere göre (peteklerin kaç yıllık olduğu bilinmiyor) yavru gelişimi ve bal 
üretimi üzerinde olumlu etkisi olduğunu belirtmiştir. Petek etkisinin yanı sıra tüm koşulların da 
uygulamalar için eşit tutulmaya çalışılması projemizin daha net sonuçlar verebilmesi açısından 
önemlidir. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  
Dönem Bulguları: Mayıs ayında petekler, arılar tarafından işlenmesi için kolonilere 
verilmiştir. Ağustos ayından itibaren 130 adet petek bal sağımı yapılması için kovanlardan 
alınmıştır. 2019 yılında güvelendirme yapılmamıştır. Sadece uygulamalar yapılacak ve 2020 
yılında, uygulama yapılan bu petekler kovanlara verilerek uygulamaların yavrulu alan ve bal 
verimine etkisine bakılacaktır. 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
3. Darboğazlar: Bir sonraki yılın peteğinin bir önceki yıl işlenmesi için kovanlara verileceği 
belirtilmiştir. Ancak 2018 yılında piyasadan yeterli miktarda “iyi tarım uygulaması” sertifikalı 
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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. 
4. Projede Önerilen Değişiklikler: 
Proje Faaliyet Takvimi:  
Personel: Enstitümüz personellerinden Üzeyir KARACA’nın şubeden ayrılması dolayısıyla 
projeden çıkarılması, yerine şubeye yeni atanan Tuğçe OLGUN’un ve Hüseyin 
BOSTANCI’nın dahil edilmesi talep edilmektedir. 
5. Bütçe Harcamaları Özeti: 
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Proje Başlığı 
Bal Arılarında Hastalık Etkeni Olan Patojenlerin 
Multipleks Real-Time PCR İle Tanımlanması 

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

Proje Lideri Nevin TURUT 

Yürütücü Kuruluş Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 - 01.01.2020 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019 - 01.01.2020” 

 
PROJE ÖZETİ 
Bal arıları (Apis mellifera) genellikle gelişme dönemlerinde bakteri, mantar, parazit ve virüs 
gibi birçok hastalık etkenleri ile karşılaşırlar. Bal arılarındaki hastalıkları iyi tanımak, erken 
tanı koymak ve tedavi etmek bal arıcılığındaki ekonomik kayıpları önlemek için çok 
önemlidir. Günümüze kadar yapılan çalışmalarda bal arılarında hastalık yapan patojenler için 
ayrı ayrı PCR veya Real-Time PCR yöntemleri çalışılmış ancak hastalık etkeni olan 
patojenlerin hepsi aynı anda tek bir tüp içerisinde tanımlanmamıştır. Bu nedenle bu projede 
arı hastalıklarına neden olan etken patojenlerin (bakteri, mantar, parazit ve virüs) erken ve 
hızlı teşhisi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda patojenler ile enfekte olduğu 
düşünülen bal arı kovanlarından ergin arı, larva, pupa, bal ve balmumu örnekleri alınacak, bu 
örneklerden DNA-RNA izolasyon kitleri ile DNA ve RNA izole edilecek, izole edilen DNA 
ve RNA’lar multipleks Real-Time PCR yöntemi ile amplifiye edilecektir. Bakteri, mantar ve 
parazitler tanısı için DNA izolasyon kitleri, virüs tanısı için RNA izolasyon kitleri 
kullanılacaktır. Çalışmada diğer tanı yöntemlerine göre daha hızlı ve duyarlı olan multipleks 
Real-Time PCR yöntemi kullanılacaktır. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  
Geçmiş Dönem Bulguları: Primer-Probe dizaynı, Primer-Probe Çalışabilir Olup 
Olmadığının Kontrolü (Bilgisayar programı ile), Pozitif kontrol örneklerinin temin edilmesi, 
Kontrol örneklerinden DNA izolasyonu, Real-Time PCR ile ön kontrol ve Multipleks PCR 
çalışması yapılmıştır. 
Dönem Bulguları: Çalışması yapılan 200 ergin arı, larva, bal örneklerinden yapılmıştır. Akut 
Arı Felci Virüsü (ABPV) 104 adet pozitif, Kanat Deformasyon Virüsü (DWV 94 adet pozitif, 
Siyah Kraliçe Gözü Virüsü (BQCV) 156 adet pozitif, Kronik Arı Felci (CBPV) 106 adet 
pozitif, Avrupa Yavru Çürüklüğü 12 adet pozitif, Amerikan Yavru Çürüklüğü 44 adet pozitif, 
Taş Hastalığı 3 adet pozitif, Nosema apis 74 adet  pozitif ve Nosema ceranae 130 adet pozitif 
olarak tespit edilmiştir. Kaşmir Arı Virüsü (KBV)  bulunamamıştır. Apis Sedef Virüsü (AIV), 
Varroa Destructor 1 Virüsü (VDV-1) ve Sacbrood Virüsü (SBV) çalışılamamıştır. 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: 
3. Darboğazlar: Validasyon çalışmaları tamamlanamamıştır. Sacbrood Virüsü (SBV) ve 
Varroa Destructor 1 Virüsü pozitif kontrol temin edilmediği için bakılmamıştır. Validasyon 
çalışmaları ve temin edilirse diğer parametreler için 1 yıl projenin uzatılması. 
4. Projede Önerilen Değişiklikler: Projeye 1 yıl ek süre verilmesi talep edilmektedir.  
5. Bütçe Harcamaları Özeti: 
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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 

Proje Lideri Yusuf AKPINAR 

Yürütücü Kuruluş Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü  

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2017 - 01.01.2020 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019 - 01.01.2020 

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

Proje Lideri Dr. Yasin GÜLCÜ 

Yürütücü Kuruluş Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü  

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 - 01.01.2020 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019 - 01.01.2020 

 
PROJE ÖZETİ 
Brusellozis, insan ve hayvanlarda Brucella ssp. tarafından oluşturulan bulaşıcı ve genellikle, 
subakut ve kronik seyirli zoonoz bir enfeksiyondur. Ülkemizde de enfeksiyon yaygın olarak 
görülmektedir ve korunmada aşı kullanılmaktadır. Her ne kadar kompetetif ELISA kiti 
bulunmakta ise de, aşılı ve enfekte hayvan ayrımındaki güçlükler nedeniyle serolojik teşhiste 
zorluklarla karşılaşılmaktadır. Ayrımın yapılabilmesi için aşı antijeni, test antijeni ve saha 
suşları arasındaki antijenik benzerliklerinin yada farklılıklarının, DIVA (Differentiating 
Infected from Vaccinated Animals) yaklaşımı/stratejisine (aşılı-doğal enfekte ayırımı) uygun 
olarak araştırılması gerekmektedir. 
Yapmış olduğumuz ön çalışmada, Brucella abortus S19 (S19), Brucella abortus S99 suşları 
ve Brucella abortus saha izolatlarında, farklı DNA bölgelerinin belirlenmesine yönelik olarak 
oligonükleotid primerler dizayn edildi ve bu primerler kullanılarak Random Amplified 
Polimorfik DNA (RAPD) Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) analizi gerçekleştirildi. 
Çalışma sonunda, S19 suşunda olmayan farklı bir DNA bölgesi tespit edildi ve bu bölgenin 
dizi analizi yapıldı. NCBI Gen Bankasındaki B.abortus suşlarına ait dizilimler içerisinde 
hedef DNA bölgesi tarandı. Bu dizilimin B.abortus kromozomundaki yeri tespit edildi ve S19 
haricindeki NCBI’da tanımlı B.abortus suşlarına ait belirli bölgelerde benzer bulundu. Elde 
edilen veriler, önceki yapılan çalışma sonuçları ile kıyaslandı ve bu bölgenin çalışılmamış bir 
bölge olabileceği düşünüldü.  
Bu projede, S19’da bulunmayan DNA diziliminin/bölgesinin B.abortus saha izolatlarındaki 
durumunun belirlenmesi, bu bölgenin rekombinant ve/veya sentetik protein şeklinde 
üretilerek DIVA ayırımı potansiyelinin araştırılması ve serolojik hızlı teşhis kitinin 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  
Dönem Bulguları: 
Rekombinant Protein Eldesi: Doğrulama işlemleri yapılan hedef bölge PZR ile çoğaltılıp, 
PZR ürünleri %1 agaroz jelde görüntülendikten sonra GenElute Gel Extraction Kit (Sigma 
Aldrich) ile temizlendi. Kısaca; ependorf tüpünde bulunan 100 mg jel üzerine jel eritici 
solüsyondan 300 µl ilave edilerek 60ºC’de 10 dk termal blokta (VWR, DH, USA) erinceye 
kadar bekletildi. GenElute Binding Kolon G içerisine aktarılarak üzerine 100 µl %100’lük 
isopropanol alkol ilave edilerek 16.000 g×1 dk santrifüj edildi. Toplama tüpü değiştirildikten 
sonra 700 µl yıkama solüsyonu kolona ilave edilerek 16.000 g×1 dk santrifüj edildi. DNA 
eldesi için son aşamada 100 µl DNA Sulandırma Solüsyonu kolona ilave edilerek 16.000 g×1 
dk santrifüj edildi. Tüpün dip kısmında biriken DNA, ligasyon aşamasında kullanılıncaya 
kadar -20ºC’de muhafaza edildi.  
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Rekombinasyon işleminde Champion pET SUMO Expression System (Thermo Fisher 
Scientific) protokolüne uygun olarak kullanıldı. Ligasyon işleminde PZR ürünü (10 ng/µl) 
2μl, pET SUMO vektör (25 ng/μl) 2 μl, 10X Ligasyon Solüsyonu 1 μl, T4 DNA Ligaz (4.0 
unite) 1 μl, steril ultra saf su 4 μl alınarak toplam hacim 10 μl yapılarak 15ºC’de 1 gece 
inkübe edildi. Klonlama ürünü kullanılacağı zamana kadar -20°C’de saklandı. Her ligasyon 
reaksiyonu icin 2 adet 50 μg/ml kanamisin içeren LB agar besiyeri hazırlandı. One 
Shot®Mach1™-T1R (İnvitrogen) kompetan hücreler -80 oC ’den çıkarılarak kırık buza 
koyularak ve 5 dakika hücrelerin çözünmesi beklendi. Üzerine 50-100 ng plazmit DNA 
olacak şekilde 2 μl ligasyon reaksiyonundan eklendi. Kompetan bakteriye zarar vermeyecek 
şekilde tüpün içindekilerin karışması sağlandıktan sonra 20 dakika buzda inkübasyona 
bırakıldı. Hücreler 42 oC ’ye ayarlanmış su banyosunda (Memmert, WNB14, Germany) 45 
saniye çalkalamadan tutularak ısı şokuna tabi tutulduktan sonra tekrar 2 dakika kırık buzda 
bekletildi. Bu sürenin bitiminde, önceden 37°C’ye ılıtılmış olan S.O.C. medyumdan 250 μl 
eklenip 1.5 saat 37°C ’de 200 rpm inkübe edilerek transformasyon kültürünün 100 μl ’si 50 
μg/ml kanamisin içeren besiyerine ekimi yapıldı. Artan transformasyon kültürü 3000 rpm ’de 
5 dakika santrifujlenip 100μl LB medyumda çözülmek suretiyle tekrar petriye yayılarak 37°C 
‘de 1 gece inkübasyona bırakıldı.  
Rastgele seçilen kolonilerden, plazmid izolasyon verimini arttırmak amacı ile tek koloni 50 
µg/ml kanamisin içeren LB’de 1 gece inkübe edilerek 12.000 g×3 dk santrifüj edildi. Pelete 
200 µl tekrar sulandırma solüsyonundan ilave edilip pipete edildikten sonra, üzerine 200 µl 
Lizis solüsyon eklendi. Tüpe 350 µl Nötralizasyon/ Bağlanma solüsyon ilave edilip alt üst 
edildikten sonra 12.000 g× 10 dk santrifüj edilerek süpernatant, kolon hazırlama solüsyonu ile 
hazırlanan kolon içerisine aktarıldıktan sonra 12.000 g× 1 dk santrifüj edildi. Opsiyonel 
Yıkama solüsyonundan 500 µl ilave edilip 12.000 g× 1 dk santrifüj sonrası kolona yıkama 
solüsyonundan 750 µl 12.000 g× 1 dk santrifüj edildi. Son aşamada yeni toplama tüpüne 
alınan kolona Sulandırma solüsyonundan 100 µl ilave edilip 14.000 g× 1 dk santrifüj edilecek 
ve toplama tüpünün dip kısmında bulunan lizat sonra kullanılmak üzere -20ºC’ye kaldırıldı. 
PZR ve dizi analiz işlemleri ile klonlama doğrulandıktan sonra rekombinant protein işlemi 
gerçekleştirildi. 
Rekombinant protein üretimi: Doğrulanan plazmid, hedef rekombinant proteinini 
sentezlettirmek için plazmidler tekrar One Shot®BL21(DE3) (İnvitrogen) kompetan bakteriye 
transforme edildi. Ön kültür, 50 μg/ml kanamisin içeren LB medyuma tek koloniden ekim 
yapılarak 16 saat 37ºC ’de inkübe edildi. Hazırlanan ön kültürün 10 ml’si son 
konsantrasyonda 50 μg/mL kanamisin içeren 100 ml TY besiyerinde inokule edilerek 37ºC 
’de inkübasyona bırakıldı. Bakteri kültürü OD550 = 0.6-0.8’e ulaştığında son konsantrasyonu 
0.1 mM IPTG olacak şekilde ayarlanarak 30ºC çalkalıyıcılı sıcak su banyosunda 4 saat inkübe 
edildi (Sakmanoğlu ve Erganiş, 2015). 
SDS-PAGE analizi: Ekspresyon sonucunda elde edilen protein ekstraktlarının analizi SDS-
PAGE ile yapıldı. SDS-PAGE işlemi Laemmli (1970) ve Sambrook ve Russell (2006) 
protokollerine göre gerçekleştirildi. Rekombinant soluble/insoluble protein yönünden 
değerlendirildi. Rekombinant protein üretimi gerçekleştirildi. 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Elde edilen rekombinant protein ile seroloji temelli 
hızlı teşhis kiti geliştirme çalışmalarından  üçüncü ara rapor döneminde olumlu sonuçların 
alınması durumunda elde edilen verilerin yayına dönüştürülmesi düşünülmektedir. 
3. Darboğazlar: 
4. Projede Önerilen Değişiklikler: Serolojik temelli hızlı tanı teşhis kitinin geliştirebilmesi 
için 1 yıl ek süre talep edilmektedir. 
5. Bütçe Harcamaları Özeti: 
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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 

Proje Lideri Dr. Yasin GÜLCÜ 

Yürütücü Kuruluş Konya Veteriner Kontrol Entitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2017 - 01.01.2020 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 01.01.2019 - 01.01.2020 

 
PROJE ÖZETİ  
Contagious Caprine Pleuropneumonia (CCPP) koyun ve keçilerin oldukça bulaşıcı, morbiditesi 
(%100) ve mortalitesi (%80) yüksek bir enfeksiyonudur. Mycoplasma mycoides cluster 
grubunda bulunan, Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae (M. capripneumoniae, 
Mycoplasma sp. F38-type), enfeksiyonunun primer etkeni olarak bildirilmiştir. Aynı grupta 
bulunan diğer bir etken olan M.mycoides subsp. capri’de (M. capri) enfeksiyona sebep 
olabilmekte, ancak morbidite ve mortalite genellikle daha düşük seyretmektedir. Enfeksiyon; 
Afrika ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu Asya ülkelerinde önemli bir problemdir. Ülkemizin 
farklı bölgelerinde yapılan çalışmalarda, CCPP olgularında, M.capripneumonia varlığı ve 
yaygınlığı, bakteriyolojik ve serolojik olarak ortaya koyulmuştur. Ancak, ülkemizde 
enfeksiyondan korunmak için; özel sektör ve devlet eli ile, M.capri suşundan hazırlanan aşılar 
üretilmekte, buna rağmen aşılanan işletmelerde, Mycoplasma pnömonilerine bağlı kayıp ve 
ölümler görülmeye devam etmektedir. Mahkemeye intikal eden olayda, kayıpların ilçe 
müdürlüğü tarafından yapılan aşılamadan kaynaklanmadığı, sürüdeki enfeksiyonun PCR ile M. 
capripneumoniae olduğu tespit edildiği,  ülkemizde M.capripneumoniae’dan koruyacak aşı 
olmadığı bu sebeple ilçe müdürlüğünün suçlanamayacağı bilirkişi raporunda belirtilmiştir. 
Sunulan proje ile; CCPP enfeksiyonuna sebep olan etkenlerin belirlenmesi, izolatların PZR ile 
doğrulanması, RAPD-PZR analizi ile genetik yakınlık ve yaygınlıklarının belirlenmesi, gen 
sekans analizi ile genotipik profillerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca genotipik 
özelliklerine göre seçilen suşların deney hayvanlarında immunojeniteleri tespit edilerek, aşı 
üretiminde kullanılabilecek aday izolatlar belirlenecektir. 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  
Dönem Bulguları:Proje kapsamında; Çalışma dönemi içerisinde, Konya Veteriner Kontrol 
Enstitüsü Bakteriyoloji Laboratuvarı ve Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı Laboratuvarına gelen örnekler  ile daha önceden hastalık şikayeti ile Enstitünün 
sorumlu olduğu Bölge Tarım İl veya İlçe müdürlüklerine Keçi Ciğer ağrısı bildirimi yapılan 
Isparta ve Antalya illerindeki toplam 15 işletmeden 57 adet burun svabı örneği alındı ve 
incelenmiştir. 
Kültür: Örnekler Mycoplasma Broth (Oxoid ltd. İngiltere) beraberinde Mycoplasma Selective 
Supplement-G (Oxoid ltd. İngiltere ) ile  sıvı besi yerinde 7 gün süre ile 37 Cº inkübe edilip, 4 
defa pasaja alındı. Bu süreç sonunda suplement ilaveli katı ortama Mycoplasma agar (Oxoid 
ltd. İngiltere) alınarak koloni gelişimleri takip edildi. Çok uzun süreli sıvı pasaja bağlı olarak 
kültürlerde önlenemeyen maya ve mantar kolonilerine bağlı olarak agar yüzeyinde mycoplasma 
kolonilerinin tespit işlemi zorlaştı. 
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DNA İzolasyonu: İki farklı DNA izolasyonu yapıldı. Agarda üreyen koloniler için WVR Agar 
jel ekstraksiyon kiti (WVR, ABD) protokolü takip edildi. Maya ve Mantar kolonisi bulunan 
kültür grupları için sıvı kültürlerden DNA ekstraksiyon kiti (Promega, ABD) protokolleri takip 
edildi. Nanodropla ölçümü yapılarak DNA miktarları tespit edildi.  
Myoplasma spp.  
PZR Analizi: DNA örneklerine, öncelikle Myoplasma spp. genus spesifik primerler  
(GPF-F-5-GCTGGCTGTGTGCCTAATACA-3,MGSO-R5 
TGCACCATCTGTCACTCTGTTAACCTC-3) ile PCR uygulandı (Lierz ve ark. 2007). PCR 
analizleri, üretici firma talimatlarına göre 2xPCR master mix (Thermo, K0171) kullanlarak 
yapıldı. 50 μl PCR karışımı; 25 μl master mix, 20 pmol her bir primer (primers), 25 ng hedef 
DNA ve distile su içerdi. DNA amplifikasyonu, Eppendorf termal siklus cihazında 
(Matercycler gradient 5331 000.010, Germany); 1 siklus 94°C’de 2 dak. denatürasyon, ve 
akabinde 35 siklus 94°C’de 15 sn denatürasyon, 53°C’de 15 sn yapışma, 72°C’de 15 sn zincir 
uzaması ve 1 siklus 72°C’de 5 dak. son zincir uzaması basamakları takip edildi. 10 μl PZR 
ürünü, ethidium bromide (0.5 μg/ml)’li %1,5’luk agaroz jelde, 100 bp DNA marker (Solis 
Biodyne, Estonia) ile birlikte elektroforeze edilerek, GEL LOGİC görüntüleme cihazında 
görüntü elde edildi. 1013 bp büyüklüğündeki DNA bantları Mycoplasma spp. pozitif olarak 
değerlendirildi. 
Elde edilen Mycoplasma spp. yönünden 151 adet PZR pozitif kültür saflaştırma pasajları ve 
genetik tiplendirmeleri devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte Mycoplasma mycoides cluster 
(M. Capri M. capricolum M. Capripnemonia) kapsamında PCR analizleri yapılacaktır.  
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: 
3. Darboğazlar: 
4. Projede Önerilen Değişiklikler: Proje için 1 yıl ek süre talep edilmektedir. 
5. Bütçe Harcamaları Özeti: 
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BİTKİSEL GIDA ARAŞTIRMALARI PROJE LİSTESİ 

YENİ TEKLİF PROJELER 

Sıra 

No 
Proje Başlığı Kurum 

Proje Lideri / 

Sunan 

S.No 

1. 

Bazı Aromatik Üzümlerin Meyve Suyu 

Kalitesinin Belirlenmesi ve Peyniraltı Suyu 

Proteinlerince Zenginleştirilmiş Üzüm Suyu 

Üretimi 

Bağcılık Araştırma 

Enstitüsü - MANİSA 

Dr. Ali 

GÜLER 
11 

2. 
İncir Suyu Üretimi ve Depolanmasının 

Araştırılması 

İncir Araştırma 

Enstitüsü - AYDIN 

Dr. Erdem 

ÇİÇEK 
12 

3. 

Ayvanın Kurutulması ve Atıklarının Katma 

Değeri Yüksek Ürünlerin Üretimi İçin 

Değerlendirilmesi 

Atatürk Bahçe 

Kültürleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü 

- YALOVA 

Dr. Zekiye 

GÖKSEL 
13 

4. 

Farklı boyutlarda Doğranmış Hacıhaliloğlu 

Kayısı Çeşidinin Isı Pompası Kurutucusu ile 

Kurutulması ve Elde Edilecek Ürünlerin Bazı 

Önemli Özelliklerinin Belirlenmesi 

Kayısı Araştırma 

Enstitüsü – 

MALATYA 

Kadir 

ÖZTÜRK 
14 

5.  
Tritikalenin İnsan Beslenmesinde Kullanım 

İmkanlarının Araştırılması 

Doğu Anadolu 

Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü -

ERZURUM 

Dr. Halit 

KARAGÖZ 
15 

6. 
Gıdalarda Ağır Metal (Pb, Cd, As) Analizi 

için Referans Malzeme (RM) Üretimi 

Ulusal Gıda 

Referans 

Laboratuvarı - 

ANKARA 

Dr.Gizem Işıl 

BEKTAŞ 
16 

7. 

Mersin İlinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin 

Katma Değer Oluşturma Potansiyellerinin 

Araştırılması 

Alata Bahçe 

Kültürleri Araştırma 

Enstitüsü-MERSİN 

Halil ESİMEK 17 

8. 
Antepfıstığının Taze Olarak Depolanabilme 

Olanaklarının Araştırılması (Doktora Tezi) 

Antepfıstığı 

Araştırma Enstitüsü 

- GAZİANTEP 

Ahmet 

ŞAHAN 
18 

9. 

Zeytin Yaprağı Ekstraktının 

Mikroenkapsülasyonu ve Antimikrobiyal 

Koruyucu Olarak Şalgam Suyunda 

Kullanılabilirliği 

Zeytincilik 

Araştırma Enstitüsü 

- İZMİR 

Dr. Ayla 

MUMCU 
19 

10. 

Bazı Fındık Çeşitlerinden Elde Edilen 

Yağların Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin 

Belirlenmesi 

Fındık Araştırma 

Enstitüsü - 

GİRESUN 

Dr. Fikret 

TÜFEKCİ 
20 

11.  
Ayçiçeği’nde (Helianthus Annuus) Genotip 

X Çevre İlişkilerinin Yağ Asitleri 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 
Pervin UZUN 21 
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Kompozisyonuna Ve Yağ Kalitesine 

Etkilerinin Araştırılması 

Araştırma Enstitüsü 

- BURSA 

12. 

Farklı Antimikrobiyel Maddeler İçeren 

Kitosan Film Kaplamaların Siyah Zeytinde 

Kullanım Olanaklarının Araştırılması 

Zeytincilik 

Araştırma Enstitüsü 

- İZMİR 

Ferişte 

ÖZTÜRK 

GÜNGÖR 

22 

13. 

Bazı Kavuzlu ve Yerel Buğdaylardan Elde 

Edilen Ürünlerin Fonksiyonel ve Teknolojik 

Özelliklerinin Belirlenmesi 

Tarla Bitkileri 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü-ANKARA 

Nurel 

ARSLAN 

ÜNAL 

23 

14. 

Zeytin Pirinasından Mucor circinelloides ile 

Fungal Yağ, Kitin ve Protein Üretim 

Olanaklarının Araştırılması 

Alata Bahçe 

Kültürleri Araştırma 

Enstitüsü-MERSİN 

Evren Çağlar 

EROĞLU 
24 

15. 
Bazı Nar Çeşit ve Genotiplerinin Nar Ekşisi 

Üretimine Uygunluğunun Belirlenmesi 

Alata Bahçe 

Kültürleri Araştırma 

Enstitüsü-MERSİN 

Zeynettin 

BAYSAL 
25 

16. 

Yerli Üzümlerden İzole Edilmiş Şarap 

Mayalarının Önolojik Özelliklerinin 

Belirlenmesi, Tanımlanması, Kurutularak 

Depolanmasının Sağlanması 

Bağcılık Araştırma 

Enstitüsü -

TEKİRDAĞ 

Çağrı ERSEÇ 26 

17. 

Alg türlerinden elde edilen selüloz nanolifin 

polisakkarit odaklı yenilebilir 

biyonanokompozit kaplamalarda aktif 

ambalajlama ürünü olarak 

kullanılabilirliğinin araştırılması 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü 

- BURSA 

Azat AKBAL 27 

18. 

Budama atıklarından geriye kalan zeytin 

yapraklarının çay üretiminde 

değerlendirilebilme olanaklarının 

araştırılması 

Zeytincilik 

Araştırma Enstitüsü 

- İZMİR 

Dr.Meltem 

AYAZ 
28 

SONUÇLANAN PROJELER 

Sıra 

No 
Proje Başlığı Kurum 

Proje Lideri / 

Sunan 

S.No 

1. 

Melezleme İle Elde Edilmiş Zeytin Çeşit 

Adaylarının Yağ Özelliklerinin Belirlenmesi 

(3. Kombinasyon) 

Zeytincilik 

Araştırma Enstitüsü 

- İZMİR 

Şenay 

YAMAN 
30 

2. 
Tam Buğday Ekmeğinin Ayırt Edici Kalite 

Kriterlerinin Belirlenmesi 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü 

- BURSA 

Nagihan 

UĞUR 
31 

3. 

Laktik Starter ile Hazırlanan Ekşi Hamurun 

Tam Buğday Ekmeği Kalitesine ve Bazı 

Besinsel Özelliklerine Etkilerinin 

Belirlenmesi (Doktora Tez Projesi) 

Tarla Bitkileri 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü - 

ANKARA 

Asiye SEİS 

SUBAŞI 
32 

4. 
Biyoteknolojik Süreçler Kullanılarak Ekmek 

Kalitesinin Artırılmasında Termal Kaynaklı 

Tarla Bitkileri 

Merkez Araştırma 

Asiye SEİS 

SUBAŞI 
33 
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Yerli Fungal Alfa-Amilaz Enziminin 

Kullanım Potansiyelinin Araştırılması 

Enstitüsü - 

ANKARA 

5. 

Kayısı Çekirdeğinden Kahve Üretimi ve Elde 

Edilen Ürünün Bazı Önemli Özelliklerinin 

Araştırılması 

Kayısı Araştırma 

Enstitüsü - 

MALATYA 

Şule ŞAHİN 

KOVUK 
34 

6. 

Etilen ve CO2 Uygulaması ile Yeni Sofralık 

Siyah Zeytin Üretim Yöntemlerinin 

Geliştirilmesi 

Atatürk Bahçe 

Kültürleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü 

- YALOVA 

Dr.Yasin 

ÖZDEMİR 
35 

7. 

Bazı Çeşit ve Çeşit Adaylarına Ait Cevizlerin 

Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ve İç Ceviz 

Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi 

 

Atatürk Bahçe 

Kültürleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü 

- YALOVA 

Dr.Yasin 

ÖZDEMİR 
36 

8. 

Kayısı Yetiştiriciliğinde Seyreltme ile Elde 

Edilen Çağladan Turşu Üretim Olanaklarının 

Araştırılması 

Kayısı Araştırma 

Enstitüsü - 

MALATYA 

Mustafa 

KAPLAN 
37 

9. 

Kuru Kayısı, Kayısı Pekmezi ve Kayısı 

Çekirdeği Kullanılarak Sürülebilir Nitelikte 

Ürün Elde Etme Olanaklarının Belirlenmesi 

Kayısı Araştırma 

Enstitüsü - 

MALATYA 

Züleyha 

DURAN/ 

Kadir 

ÖZTÜRK 

38 

10. 

Kavuzsuz Arpanın Makarna Üretiminde 

Kullanılabilme İmkanlarının Araştırılması  

(Yüksek Lisans Tez Projesi) 

Tarla Bitkileri 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü - 

ANKARA 

Dönüş 

ERMİŞER 
39 

11. 

Türk Kahvesinin Akrilamid İçeriği ile 

Asparaginaz Enziminin Akrilamid Oluşumu 

ve Uçucu Bileşikler Profiline Etkileri 

(Doktora Tez Projesi) 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü 

- BURSA 

Dr.Banu 

AKGÜN 
40 

2020 YILINDA BAŞLAYAN PROJELER 

Sıra 

No 
Proje Başlığı Kurum Proje Lideri 

S.No 

1. 
Zeytin Doku Sertliğinin Yakın Kızıl Ötesi 

Spektroskopisi Kullanılarak Araştırılması 

Atatürk Bahçe 

Kültürleri Merkez 

Araştırma 

Enstitüsü- 

YALOVA 

Dr. Yasin 

ÖZDEMİR 
42 

2. 
Ultrases Uygulaması ile Sofralık Siyah Zeytin 

Üretimi 

Atatürk Bahçe 

Kültürleri Merkez 

Araştırma 

Enstitüsü- 

YALOVA 

Dr. Yasin 

ÖZDEMİR 
43 
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3. 

Farklı Ekstraksiyon Yöntemleriyle Elde Edilen 

Kestane Kabuğu Pigmentlerinin Enkapsüle 

Edilerek Fizikokimyasal Özelliklerinin 

Belirlenmesi ve Gıda Sanayinde Kullanım 

Olanaklarının Araştırılması 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma 

Enstitüsü - 

BURSA 

Serhat 

KOÇER 
44 

4. 

Bazı Ekmeklik Buğday Genotiplerinde 

Buğday Kepeğinin Diyet Lifi Miktarı ve 

Antioksidan Parametrelerini Etkileyen Bazı 

Faktörlerin Belirlenerek, Buğday Ekmeğinin 

Fonksiyonel Özelliklerinin Geliştirilmesinde 

Kullanımı 

Bahri Dağdaş 

Uluslararası 

Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü-KONYA 

Dr. Çiğdem 

MECİTOĞLU 

GÜÇBİLMEZ 

45 

5. 
Kayısı çekirdeği sütü üretimi ve elde edilen 

ürünün bazı önemli özelliklerinin araştırılması 

Kayısı Araştırma 

Enstitüsü -

MALATYA 

Yüksel 

SARITEPE 
46 

6. 
Bazı Kayısı Çeşitlerinin Reçel ve Marmelat 

İşlemeye Uygunluklarının Belirlenmesi 

Kayısı Araştırma 

Enstitüsü -

MALATYA 

Belgin ÇELİK 47 

7. 

Keçiboynuzu Pekmezi Üretiminde Benzoik 

Asit ve Fenolik Madde İçeriklerinin 

Belirlenmesi 

Alata Bahçe 

Kültürleri 

Araştırma Enstitüsü 

- MERSİN 

Ali TEKİN 48 

8. 

Avokado Sosu Üretiminde Termosonikasyon 

Uygulaması ve Sosun Bazı Bileşenlerinin 

Belirlenmesi 

Alata Bahçe 

Kültürleri 

Araştırma Enstitüsü 

-MERSİN 

Halil ESİMEK 49 

9. 
İncir Pestili Üretiminde Kestane Kullanımının 

Araştırılması 

İncir Araştırma 

Enstitüsü -AYDIN 

Ramazan 

KONAK 
50 

10. 

Kurutmaya Uygun Bazı İncir Çeşitlerinin 

Besin İçeriği ve Kalite Özelliklerinin 

Belirlenmesi 

İncir Araştırma 

Enstitüsü -AYDIN 
Nilgün TAN 51 

11. 

Bazı Yabani Bitkilerin Özütlerinin Patates 

Cipsinin Akrilamid İçeriğine ve Duyusal 

Özelliklerine Etkisi 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma 

Enstitüsü - 

BURSA   

Dr.Banu 

AKGÜN 
52 

12. 

Enginar Genotiplerinin Biyoaktif 

Bileşenlerinin Belirlenerek Artıklarından 

Biyoaktif Madde Ekstraksiyonu, 

Enkapsülasyonu ve in Vitro 

Biyoerişilebilirliğinin İncelenmesi (Doktora 

Teklif) 

Atatürk Bahçe 

Kültürleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü 

-YALOVA 

Seda 

KAYAHAN 
53 
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13. 
Osmaniye’de Yetiştirilen Yerfıstıklarının 

Aflatoksin Yönünden İncelenmesi 

Yağlı Tohumlar 

Araştırma Enstitüsü 

-OSMANİYE 

Deniz 

SEVİLMİŞ 
54 

14. 

Ulusal Gen Bankasında bulunan bazı zeytin 

çeşitlerinden elde edilen natürel sızma 

zeytinyağlarının uçucu bileşiklerinin 

karakterizasyonu 

Zeytincilik 

Araştırma Enstitüsü 

-İZMİR 

Berna 

YILDIRIM 
55 

DEVAM EDEN PROJELER 

Sıra 

No 
Proje Başlığı Kurum 

Proje Lideri / 

Sunan 

S. 

No 

1. 

Aronya (Aronia melanocarpa (Michx) Eliot) 

Meyve Suyu Antosiyaninlerinin Isıl ve 

Depolama Stabiliteleri (Doktora Tez Projesi) 

Atatürk Bahçe 

Kültürleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü 

- YALOVA 

Aysun 

ÖZTÜRK 
57 

2. 
Tahin Helvasında Toplam Saponin Tespit 

Yöntemlerinin Araştırılması  

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü 

- BURSA 

Ayşegül 

ARIKAN 

ASAN 

58 

3. 

Çeşitli Gıda Ürünlerinde GDO Analizleri için 

DNA İzolasyonlarının Optimizasyon 

Çalışması 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü 

- BURSA  

Dr. Fatma 

GÜNGÖR 

BOYNUEYRİ 

59 

4. 

Naturel Sızma Zeytinyağının Fizikokimyasal 

ve Duyusal Özellikleri ile Raf Ömrü Üzerine 

Ambalaj Materyalinin Etkisi 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü 

- BURSA  

Pervin UZUN 60 

5. 

Fırıncılık Ürünlerinde 3–MCPD ve Glisidol 

Esterlerinin Tespiti 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü 

- BURSA 

Müge 

NEBİOĞLU/ 

Pervin UZUN 

61 

6. 

Ülkemizde Yetiştirilen Standart Antepfıstığı 

Çeşitleri ile Yeni Tescil Edilmiş Çeşitlerin 

Besin Kompozisyonu ve Bazı Kalite 

Özelliklerinin Belirlenmesi 

Antepfıstığı 

Araştırma Enstitüsü 

- GAZİANTEP 

Ahmet 

ŞAHAN 
62 

7. 

Isı Pompalı Kurutucu Kullanılarak Üretilen 

Kivi Meyvesi Ürününün Kalite Özelliklerinin 

ve Raf Ömrünün Belirlenmesi 

Atatürk Bahçe 

Kültürleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü 

- YALOVA  

Dr. Zekiye 

GÖKSEL 63 
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8. 

Bebek ve Küçük Çocuk Gıdalarının 

Servisinde Kullanılan Plastik Esaslı Bazı 

Malzemelerden Gıdaya Geçebilecek 

Kalıntıların Araştırılması 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü 

- BURSA 

Mehmet 

Yılmaz 

KARACA 

64 

9. 

Bazı Gıdalarda Alerjenlerin Proteomiks 

Tekniği Kullanılarak Tespiti ve Isıl İşlem 

Sonrası Alerjenlerin Stabilitesinin 

Araştırılması (Doktora Tez Projesi)  

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü 

- BURSA 

Nurcan 

AYŞAR 

GÜZELSOY 

65 

10. 

Türkiye’de Üretilen Zeytinyağlarının Coğrafi 

Orijinlerinin Metabolomiks Yaklaşımı İle 

Belirlenmesi 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü 

- BURSA 

Filiz ÇAVUŞ/ 

Nurcan 

AYŞAR 

GÜZELSOY 

66 

11. 

Teneke Kutularda Kullanılan Farklı Ticari 

Lakların Bazı Özelliklerinin ve Model Gıda 

Ortamlarındaki Migrasyon Profillerinin 

Belirlenmesi 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü 

- BURSA 

Esma 

KORKMAZ 
67 

12. 

Kağıt ve Esnek Plastik Gıda Ambalajlarında 

Kullanılan Baskı Mürekkeplerinden 

Fotobaşlatıcıların Migrasyonunun 

Belirlenmesi 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü 

- BURSA 

Semra 

ÇAVUŞ/ 

Esma 

KORKMAZ 

68 

13. 

Deveci Armudunda Soğuk Muhafazadan 

Sonra Olgunlaştırma Uygulamalarının Kalite 

Bileşenlerine Etkisi 

Meyvecilik 

Araştırma Enstitüsü 

- Eğirdir / ISPARTA 

Atakan 

GÜNEYLİ 
69 

14. 

Üzüm Posasının Pestil Üretiminde 

Kullanılabilirliğinin Araştırılması 

(Doktora Tez Projesi) 

Bağcılık Araştırma 

Enstitüsü - MANİSA 

Kadir Emre 

ÖZALTIN 
70 

15. 

Ulusal Gen Bankasındaki Zeytin 

Çeşitlerinden Elde Edilen Zeytinyağlarının 

bazı Kalitatif Özelliklerinin ve Lezzet 

Profillerinin Belirlenmesi 

Zeytincilik 

Araştırma Enstitüsü 

- İZMİR 

Dr. Didar 

SEVİM 
71 

16. 

Gemlik Çeşidi (Olea europaea L.) Sofralık 

Siyah Zeytinlerin Uçucu Bileşen Profilleri ve 

Bazı Fenolik Madde İçeriklerinin 

Belirlenmesi (Doktora Tez Projesi) 

Zeytincilik 

Araştırma Enstitüsü 

- İZMİR 

Cansu DEMİR 72 

17. 

Dut Tip ve Hasat Yöntemlerinin, Dut 

Pekmezi, Dut Kurusu ve Dut Suyu Tozu 

Kalite Parametrelerine Etkileri 

Kayısı Araştırma 

Enstitüsü - 

MALATYA 

Sevgi 

ESKİGÜN/ 

Mustafa 

KAPLAN 

73 

18. 
Bazı Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinin Kuruma 

Karakteristiklerinin Belirlenmesi 

Bağcılık Araştırma 

Enstitüsü - MANİSA 

Ahmet 

CANDEMİR 
74 
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19. 

Alata’da Tescil Edilen Yeni Mandarin 

Çeşitlerinin ve Ümitvar Mutant Mandarin 

Tiplerinin Bazı Kalite Özelliklerinin 

Belirlenmesi 

Alata Bahçe 

Kültürleri Araştırma 

Enstitüsü - MERSİN  

Ali TEKİN 75 

20. 

Melezleme ile Elde Edilen Zeytin Çeşit 

Adaylarının Sofralık Özelliklerinin 

Belirlenmesi-2 

Zeytincilik 

Araştırma Enstitüsü 

- İZMİR 

Dr. Şahnur 

IRMAK 
76 

21. 
Bazı Üzüm Çeşitlerinin Reçel ve Marmelat 

Kalitelerinin Belirlenmesi 

Bağcılık Araştırma 

Enstitüsü - MANİSA 

Fatma Belgin 

AŞIKLAR 
77 

22. 
İncir Suyu Konsantre ve Lifinin Üretimi İncir Araştırma 

Enstitüsü - AYDIN 

Ramazan 

KONAK 
78 

23. 

Üzüm Olgunluğu, Hardal Tohumu ve Ürün 

Depolama Sıcaklığının Hardaliyenin Kalitatif 

Özellikleri ve Raf Ömrüne Etkileri 

Bağcılık Araştırma 

Enstitüsü -

TEKİRDAĞ 

Dr. Gamze 

UYSAL 

SEÇKİN 

79 

24. 

Geleneksel Tarhana Çeşitlerinin 

Mikrobiyotası, Metagenomik Analizi ve 

Metabolik Karakterizasyonu (Doktora Tez 

Projesi) 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü 

- BURSA 

Özlem IŞIK 80 

25. 

Organik ve Konvansiyonel Yöntemlerle 

Erkence Çeşidinden Elde Edilen 

Zeytinyağlarının Bazı Kimyasal ve Duyusal 

Özelliklerinin Belirlenmesi 

Zeytincilik 

Araştırma Enstitüsü 

- İZMİR  

Elif Burçin 

BÜYÜKGÖK 81 

26. 

Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin 

Fonksiyonel ve Tam Buğday Ekmeği 

Özelliklerinin Karşılaştırılması (Doktora Tez 

Projesi) 

Tarla Bitkileri 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü - 

ANKARA 

Buket 

ÇETİNER 
82 

27. 

Gıda Endüstrisinde Yüksek Potansiyele Sahip 

Transglutaminaz Enzimi Üretimi İçin Pichia 

pastoris Mayası ile Biyoproses Geliştirilmesi 

(Doktora Tez Projesi) 

Tarla Bitkileri 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü - 

ANKARA 

Burcu 

GÜNDÜZ 

ERGÜN/ 

Buket 

ÇETİNER 

83 

28. 

Antepfıstığında Aflatoksin ve Okratoksin 

Oluşumuna, Ağaç Altı ve Fiziksel Kusurlu 

Meyvelerin Etkileri (Doktora Projesi) 

Antepfıstığı 

Araştırma Enstitüsü 

- GAZİANTEP  

Seyfettin 

POLAT 
84 

29. 

Bazı İncir Çeşitlerinin Farklı Dolgu Sıvıları 

İle Konserveye İşlenmesi Sırasında 

Fizikokimyasal ve Duyusal Özelliklerinde 

Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi 

(Doktora Tez Projesi)  

İncir Araştırma 

Enstitüsü - AYDIN 

Hafizenur 

Şengül 

BİNAT 

85 

30. 

Farklı Ön İşlemler Uygulanarak Mikrodalga 

Kurutucuda Yeşil ve Siyah Sofralık Zeytin 

Üretimi ve Ürün Kalitesinin Belirlenmesi 

Atatürk Bahçe 

Kültürleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü 

- YALOVA  

Seda 

KAYAHAN/  

Dr. Yasin 

ÖZDEMİR 

86 
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31. 

Reishi Suşları Mantar ve Misellerinin 

Özellikleri ve Fonksiyonel Bileşen 

Ekstraksiyonu 

Atatürk Bahçe 

Kültürleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü 

- YALOVA  

Dr.Yasin 

ÖZDEMİR 
87 

32. 

Ekmek, Ekmek Çeşitleri ve Hafif Fırıncılık 

Ürünlerinde Propiyonik Asit Miktar Tayini 

ve Metot Validasyonu 

Gıda Kontrol 

Laboratuvar 

Müdürlüğü - 

ANTALYA  

Dr. Sibel 

MILCI URAN 88 

33. 

Düşük Şeker İçerikli Turunç Marmelatı 

Üretiminde Steviol Glikoziti Rebaudioside A 

Kullanım Olanaklarının Araştırılması 

Batı Akdeniz 

Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü - 

ANTALYA 

Dr. Demet 

YILDIZ 

TURGUT 

89 
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Proje Başlığı (1) 

Bazı Aromatik Üzümlerin Meyve Suyu Kalitesinin 

Belirlenmesi ve Peyniraltı Suyu Proteinlerince 

Zenginleştirilmiş Üzüm Suyu Üretimi 

Yürütücü Kuruluş Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-MANİSA 

Proje Lideri Dr. Ali GÜLER 

Proje Yürütücüleri  

Ahmet CANDEMİR, Kadir Emre ÖZALTIN, Fatma Belgin 

AŞIKLAR, Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK, Dr. Demet TURGUT 

YILDIZ, Doç. Dr. Seda GENÇ, Dr. Mahmut GENÇ 

Proje Bütçesi  200.000 TL 

Proje Süresi 36 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

Ondokuz Mayıs Üni. (Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK)- Teknik  

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Teknik 

Yaşar Üniversitesi (Doç. Dr. Seda GENÇ)- Teknik  

Genç ve Naturel AŞ. – Teknik  

PROJE ÖZETİ  

İnsanlar vücutlarının temel su gereksinimini karşılamak için yüzyıllardır farklı içecekleri 

tüketmektedir. Bunlarında başında önceleri su ve meyve suyu gibi içecekler gelirken, artık 

günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte birçok farklı içecek üretilerek tüketicilerin beğenisine 

sunulmaktadır. Dünya’da üzüm suyu üretiminde genellikle aromatik açıdan zengin tür ve 

çeşitler tercih edilmektedir. Amerika ve Brezilya gibi önemli üzüm suyu üretici ülkelerde Vitis 

labrusca türüne ait aromatik açıdan zengin olan çeşitler yaygın şekilde üzüm suyu üretiminde 

kullanılmaktadır. Türkiye’de ise daha çok hakim tür olan Vitis vinifera türüne ait çeşitlerden 

üzüm suyu üretimi yapılmaktadır. Son yıllarda ülkemizde de Vitis labrusca türüne ait 5 yeni 

çeşit tescil edilerek milli çeşit listesine eklenmiştir. Genellikle aromatik yapıları nedeniyle daha 

çok meyve suyu üretiminde kullanılan bu yeni çeşitler ile Vitis vinifera türüne ait aromatik 

açıdan zengin üzüm çeşitlerinin üzüm suyu kalitesinin ortaya koyulmasının önemli olduğu 

düşünülmektdir. Diğer yandan, sektörde, üzüm suyu prosesinde maserasyon aşamasında 

kullanılan farklı teknikler yardımıyla üzümde bulunan aroma, renk ve fenolik bileşikler ile diğer 

besin öğelerinin şıraya geçişinin attırılmasına çalışılmaktadır. Özellikle son yıllarda farklı 

ısıtma ve enzim uygulamaları yanında ultrasound da bu amaçla kullanılan metotlar arasındadır. 

Günümüzde artık içecekler sadece susuzluğu gideren değil aynı zamanda insanların yaşam 

tarzlarını yansıtan özgün içerikli sağlıklı ürünler olarak görülmektedir. İçeceklerdeki çeşitlilik 

ve gelişme farklı ihtiyaçların ve yaşam tarzlarının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaçlar; 

enerji, yorgunluk ve stresin azaltılması, yaşlanmayı geciktirme ve bazı hastalıklardan korunmak 

olarak sıralanabilir. Önümüzdeki süreçte özellikle tüketicilerin sağlık endişelerini hedef alan 

ürünlerin çok daha büyük pazar payına sahip olacağı düşünülmektedir. Antioksidan bileşikler, 

vitaminler ve proteinlerce zenginleştirilmiş içeceklerin bu süreçte hızla artacağı 

öngörülmektedir. Bu proje 2021 ile 2023 yılları arasında 3 yıl süre ile Manisa Bağcılık 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde gerçekleştirilecektir. Projeyle; ülkemizde yetiştirilen ve 

önemli genotiplerimiz içerinde yer alan Vitis vinifera ve Vitis labrusca asma türlerine ait bazı 

aromatik üzümlerin meyve suyu kalitesinin ortaya koyulması, üzüm suyu üretiminde farklı 

maserasyon tekniklerinin başta aroma ve fonksiyonel özellikler olmak üzere kaliteye etkilerinin 

belirlenmesi ve peynir altı proteinlerince zenginleştirilmiş aromatik üzüm suyu bazlı içecek 

üretimi amaçlanmaktadır.  
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Proje Başlığı (2) İncir Suyu Üretimi ve Depolanmasının Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-AYDIN 

Proje Lideri Dr. Erdem ÇİÇEK 

Proje Yürütücüleri  
Ramazan KONAK, Nilgün TAN, Hafizenur Şengül BİNAT, Ziya 

BİNAT             

Proje Bütçesi  61.000 TL 

Proje Süresi 24 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

DİMES Gıda Ar-Ge Merkezi- Teknik 

 

PROJE ÖZETİ  

Türkiye, yaklaşık 300 bin ton yaş, 80.000 ton kuru incir üretimi ile dünya incir pazarında 

ilk sırada bulunmaktadır. Ülkemizde ticari yetiştiriciliği yapılan en yaygın incir çeşitleri Sarılop 

ve Bursa siyahı’dır. İncir diyet liflerince zengin olması, antioksidan kapasitesinin yüksekliği ve 

yapısında bulundurduğu makro-mikro besin elementlerinden dolayı doğal fonksiyonel 

gıdalardan sayılmaktadır. Ayrıca önemli bir fenolik bileşen kaynağıdır. İncir, ülkemizde 

genellikle taze sofralık, kurutmalık ve kısmen de pekmez, şekerleme gibi ürünlere işlenerek 

değerlendirilmekte olup üretimin büyük çoğunluğu çok fazla katma değer eklenmeden ihraç 

edilmektedir. Günümüzde doğal ürünlerin beslenme diyetlerinde daha sık yer alması, sektörün 

katma değeri yüksek doğal ürünlere yönelmesini sağlamaktadır. Ülkemizde meyve suyu 

kavramı da Avrupa’da olduğu kadar iyi bilinmemektedir. Dolayısıyla gelişen bu sektörün ürün 

çeşitliliği, bazı gelişmiş pazarlara göre daha azdır. Ancak meyve suyu üreticileri artan tüketici 

taleplerini karşılamak amacıyla ürün çeşitlendirmesini her geçen gün arttırmaktadır. İncir 

suyunda bağışıklık sistemini güçlendirmeye, kan basıncını dengelemeye yardımcı olan 

flavonoidler, proantosiyanidinler gibi doğal polifenoller bulunmaktadır. Bu çalışma ile 

ülkemizde yoğun olarak üretimi yapılan “Sarılop” ve “Bursa siyahı” çeşidi incirlerinin berrak 

ve bulanık olarak meyve suyuna işlenme olanakları araştırılacak, ürün çeşitliliğinin 

arttırılmasının yanında incir suyunun endüstriyel olarak üretilmesinin önü açılacaktır. Yaş ve 

kuru incirler tekniğine uygun olarak yıkama, doğrama/parçalama, mayşe ısıtılması, mayşe 

enzimasyonu, pres, depektenizasyon, berraklaştırma, filtreleme ve dolum gibi süreçlere tabi 

tutulacak ve incir suyu elde edilecektir.  İncir suları 12 ay süreyle oda koşullarında depolanacak, 

depolama başlangıcında ve depolama süresince ürünlerin besin içeriği tespit edilecektir. Ayrıca 

çalışma kapsamında berrak incir suyu üretiminde depektinizasyon ve berraklaştırma koşulları 

belirlenecektir.  
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Proje Başlığı (3) 
Ayvanın Kurutulması ve Artıklarının Katma Değeri Yüksek 

Ürünlerin Üretimi İçin Değerlendirilmesi 

Yürütücü Kuruluş 
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-

YALOVA 

Proje Lideri Dr. Zekiye GÖKSEL 

Proje Yürütücüleri 

Dr. S.Seçil ERDOĞAN, Seda KAYAHAN, Dr. Erdinç UYSAL, 

Dr. M. Emin AKÇAY, Prof. Dr. Ahmet YEMENİCİOĞLU, 

Dr.Cüneyt TUNÇKAL 

Proje Bütçesi  82.000 TL 

Proje Süresi 36 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

İYTE (Prof. Dr. Ahmet YEMENİCİOĞLU) -Teknik 

Yalova Üni (Dr. Cüneyt TUNÇKAL)- Teknik 

 

PROJE ÖZETİ  

Türkiye ayva üretim miktarı bakımından dünyada lider konumdadır. Gerek ülkemizde gerekse 

dünyada son yıllarda meydana gelen artışla oluşabilecek talep fazlalığının değerlendirilmesi ve 

meyvenin işlenmesinde geriye kalan artıkların değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Ayva üretim 

alanlarının ve farklı sektörlere yönelik özelliklere sahip ayva çeşitlerinin artışı da beraberinde 

meyvenin farklı yöntemlerle değerlendirilerek katma değer kazandırılması gündeme gelmektedir. 

Ayva çeşitlerindeki zenginlik ve ayva çeşitleri arasındaki farklılık sanayide uygun çeşidin 

kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma 

Enstitüsü koleksiyon bahçesinde bulunan 32 çeşit ve tip ayva materyal olarak kullanılacaktır. 

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 yapılacaktır. 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 belirlenecektir. Örnekler içerisinden en yüksek pektin verimi olan 

çeşit ve tiplerde pektin kalitesinin ve saflığının kimyasal analizi (Galaktronik asit miktarı, jel gücü 

tayini,  kül değeri, esterleşme derecesi, amidasyon derecesi) yapılacaktır. Artıkların 

değerlendirilmesinde ayva çekirdeklerinde protein analizi yapılarak yüksek protein miktarlı 

çeşitlerin çekirdeklerinden protein izolasyonu çalışması yapılacaktır. Elde edilen proteinin 

fonksiyonel özelliklerini belirlemek için analizler (protein Çözünürlüğü, proteinin su tutma 

kapasitesi, proteinin yağ tutma kapasitesi, jelleşme konsantrasyonu, vizkozite ölçümü, suda çözünür 

protein içeriği, emülsifiye etme kapasitesi ve emilsiyon kararlılığı) yapılarak kalitesi ortaya 

konulacaktır. Böylece Türkiye’de ilk defa 32 tip ve çeşitte kurutma ve artıklardan protein, pektin 

izolasyonu çalışması yapılmış olacaktır. Daha önce incelenmeyen ve tespit edilmemiş değerler 

belirlenerek, miktarı raporlanacaktır. Protein ve pektin izolasyonu çalışmaları başarıya ulaşması 

sonucunda daha sonraki çalışmalarda meyve suyu gibi işletmelerdeki atıklardan pektin ve protein 

elde edilmesi değerlendirilecektir.  
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Proje Başlığı (4) 

Farklı boyutlarda Doğranmış Hacıhaliloğlu Kayısı Çeşidinin 

Isı Pompası Kurutucusu ile Kurutulması ve Elde Edilecek 

Ürünlerin Bazı Önemli Özelliklerinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-MALATYA 

Proje Lideri Kadir ÖZTÜRK 

Proje Yürütücüleri  
Belgin ÇELİK, Sevgi ESKİGÜN, Yüksel SARITEPE, Dr.Salih 

ATAY, Şule Nur DİKİLİTAŞ SAÇKESEN 

Proje Bütçesi  64.000 TL 

Proje Süresi 24 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
- 

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-

65 0C) kurutulacaktır. Kontrol olarak geleneksel güneşte kurutma işlemi uygulanacaktır. 

Kurutma işlemi %25 nem içeriğinde sonlandırılacaktır. Çalışmanın ilk yılında kurutma işlemi 

sonunda meyve kalitesi; renk, su aktivitesi, nem içeriği, esmerleşme düzeyi, β-karoten içeriği, 

HMF içeriği, duyusal analizler ile belirlenecektir. İkinci yılda beğenisi yüksek bulunan ve en 

iyi pazarlanan uygulama şekli,  mikrodalga ile pastörize edilerek +4 0C ve oda şartlarında 400 

gramlık paketler halinde bir yıl boyunca depolanacaktır. Kalite parametreleri; 0-3-6-9-12. 

aylarda (renk, su aktivitesi, nem içeriği, esmerleşme düzeyi β-karoten içeriği, HMF içeriği, 

mikrobiyolojik analizler ve duyusal analizler) değerlendirilecektir.           

Bu çalışma; Hacıhaliloğlu kayısı çeşidinin geleneksel kurutma yöntemlerinin dışında 

kurutma sanayisinin gelişmesine yönelik otomasyon işlemleri önermek ve tüketiciye daha 

güvenilir gıda sunmak amacıyla planlanmıştır.  
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Proje Başlığı (5) 
Tritikalenin İnsan Beslenmesinde Kullanım İmkanlarının 

Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş 
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-

ERZURUM 

Proje Lideri Dr. Halit KARAGÖZ 

Proje Yürütücüleri  

Dr. Ümran KÜÇÜKÖZDEMİR, Berrin DUMLU, Orçun 

YILMAZ, Sibel KADIOĞLU, Banu KADIOĞLU, Gökhan 

TAŞĞIN 

Proje Bütçesi  111.395 TL 

Proje Süresi 12 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

PROJE ÖZETİ  

Tritikale biyotik ve abiyotik stres faktörlerine diğer tahıl cinslerinden daha toleranslıdır. 

Küresel iklim değişiklikleri stres koşullarında da üretimi yapılabilecek bitki türlerinin 

üretimlerinin yaygınlaştırılmasını zorunlu kılmaktadır. Tritikale üretimi diğer tahıllara göre 

daha düşük girdilerle yapılabilmekte, tarım dışı bırakılmış veya buğdaydan düşük verim alınan 

alanlarda yetiştirilebilmekte ve çok daha fazla ürün elde edilebilmektedir. Bunun yanı sıra 

küresel iklim değişikliklerinden en az etkilenen bir tür olması, yaşanabilecek gıda sorunlarının 

çözümüne katkı sağlayabilecektir. Türkiye’de tritikale ekim alanları ve dolayısıyla üretiminin 

artırılabilmesi için alternatif değerlendirilme imkanlarının belirlenmesi ve sanayiye 

kazandırılması gerekmektedir. 

Tritikale ilk geliştirildiğinde hedef, insan tüketimine sunulmasıydı. Fakat pazarlama 

problemi, istikrarsız üretim, tanıtım eksikliği ve insanların yeni gıdaların tüketimine olan ön 

yargılı yaklaşımları nedeni ile halen dünyada üretilen Tritikalenin büyük bir bölümü hayvan 

beslemede kullanılmaktadır. Oysa besin değeri buğdayla eşdeğer hatta bazı bileşenler açısından 

buğdaydan daha iyi olan, buğdayın verimli olamadığı her türlü koşulda yetişebilen, verimi 

yüksek bir tahıl olarak kabul edilen tritikalenin en kısa zamanda insan beslenmesine 

kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Bugüne kadar tritikale unları buğday unları ile aynı 

kategoride değerlendirilmiş, analizler aynı metotlarla yapılmış ve ürünler laboratuvar 

koşullarında üretilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda tritikalelerin insan beslenmesinde tek olarak 

kullanılamayacağını gösterse Ümranhanım çeşidinin %100 oranındaki unlarından birçok un ve 

unlu mamül üretilebileceği ön çalışmalarla ortaya konmuştur.  

DATAE tarafından tritikale tanıtım toplantıları yapılacak, üretilen tritikale ve buğday 

çeşidinden tam ve rafine unlar hazırlanacak, bazı kalite analizleri yapılacak ve unlardan son 

ürünler yaptırılarak gıda analizleri için Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü’ne 

gönderilecektir. Belediyeye ait unlu mamül üretim tesislerinde, çeşitli uygulamalarla ticari 

üretime uygunluğu ve kullanım imkanları araştırılacak; Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü tarafından un, ekmek ve lavaşlarda yapılacak analizlerle besin değerleri 

ortaya konacaktır. Yine DATAE tarafından duyusal anket çalışması yapılacaktır.  Bu çalışmalar 

sonucunda tritikalelerin avantaj veya dezavantajları belirlenecektir.  
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Proje Başlığı (6) 
Gıdalarda Ağır Metal (Pb, Cd, As) Analizi için Referans 

Malzeme(RM) Üretimi 

Yürütücü Kuruluş Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü- ANKARA 

Proje Lideri Dr. Gizem Işıl BEKTAŞ 

Proje Yürütücüleri Dr. Kazım SEZER 

Proje Bütçesi  50.000 TL 

Proje Süresi 24 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
- 

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 “Geri kazanım” ve 

“Kesinlik (Tekrarlana bilirlik ve Tekrar üretile bilirlik)” 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 

Malzemenin 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.  
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Proje Başlığı (7) 
Mersin İlinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Katma Değer 

Oluşturma Potansiyellerinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - MERSİN 

Proje Lideri Halil ESİMEK 

Proje Yürütücüleri  
Zeynettin BAYSAL, Mehmet Ali KİRACI, Mehmet Erdem 

KİRAZ, Güzin TARIM, Tezcan ALÇO 

Proje Bütçesi  79.500 TL  

Proje Süresi 24 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

Mersin Büyükşehir Belediyesi- Ayni 

Tarsus Ticaret Borsası- Ayni 

Tarsus Sanayi ve Ticaret Odası- Ayni 

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü- Teknik, Ayni 

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü- Teknik 

PROJE ÖZETİ  

Üzüm, dünyada oldukça eski ve çok tanınan bitki türlerinden asma bitkisinin meyvesi olup, 

dünya üzerinde geniş bir alana yayılmıştır. Üzüm meyvesi, sahip olduğu vitamin ve mineraller 

ile gıda sanayi açısından çok geniş bir değerlendirilme potansiyeli taşımaktadır ve bu durum 

üzümü dünyanın en değerli meyvelerinden biri yapmaktadır. Ülkemizde daha çok sofralık 

olarak tüketilen üzümün ve üzümün işlenmesi sürecinde atık olarak ortaya çıkan üzüm 

çekirdeği ve cibresinin değerlendirilerek; katma değeri yüksek farklı ürünlere işlenmesi ve 

pazarlanmasının ekonomik yönden çiftçilerimize, gıda sanayine ve ihracatçılarımıza katkı 

sağlayabileceği düşünülmektedir. Proje kapsamında bölgemizde yetiştiriciliği yapılan 

üzümlerden uygun çeşitler (ümitvar) belirlenerek katma değeri yüksek ürünler; pekmez, üzüm 

suyu, üzüm çekirdek yağı,  üzüm çekirdek unu ve yemeklik yaprak salamurası üretilecektir. 

Pekmez ve üzüm suyu üretimi atıkları değerlendirilerek üzüm çekirdek yağı, üzüm çekirdek 

unu üretim olanakları üzerinde çalışılacaktır. Bütün bu ürünlerin kalite kriterlerini belirleyen 

bazı fiziksel ve kimyasal analizleri gerçekleştirilecek, analiz sonuçlarına göre öne çıkan üzüm 

çeşitlerinin tespit edilmesine çalışılacaktır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, katma değeri 

yüksek üzüm ürünlerinin üretiminde hammadde olarak tercih edilebilecek üzüm çeşitleri 

konusunda üzüm yetiştiricileri ve gıda sanayi bilgilendirilecektir.  
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Proje Başlığı (8) 
Antepfıstığının Taze Olarak Depolanabilme Olanaklarının 

Araştırılması (Doktora Tezi) 

Yürütücü Kuruluş Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-GAZİANTEP 

Proje Lideri Ahmet ŞAHAN 

Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Hüseyin BOZKURT 

Proje Bütçesi  80000 TL 

Proje Süresi 24 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
Gaziantep Üniversitesi-Teknik 

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 antepfıstığında küf gelişimi 

önlenerek raf ömrünün uzatılması ve böylelikle daha geniş bölgelere ulaştırılarak antepfıstığına 

yeni bir pazar kazandırılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında kırmızı kabuklu ve sert 

kabuklu antepfıstıklarında ozone uygulaması, yenilebilir gıda kaplaması ve antimikrobial 

madde kullanımının raf ömrü, küf gelişimi ve bazı kalite parametreleri üzerine etkileri tespit 

edilecektir.  
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Proje Başlığı (9) 

Zeytin Yaprağı Ekstraktının Mikroenkapsülasyonu ve 

Antimikrobiyal Koruyucu Olarak Şalgam Suyunda 

Kullanılabilirliği 

Yürütücü Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Bornova / İZMİR 

Proje Lideri Dr. Ayla MUMCU 

Proje Yürütücüleri 
Ferişte ÖZTÜRK GÜNGÖR, Zeynep Şeyda ERDEMİR TIRAŞ, 

Dr. Erkan SUSAMCI, Doç. Dr. Seda ERSUS 

Proje Bütçesi  56.000 TL 

Proje Süresi 36 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

Ege Üniversitesi (Doç. Dr. Seda ERSUS) - Teknik  

Ege Üniversitesi (Prof. Dr. Ufuk YÜCEL)- Teknik 

Fersan Fermantasyon Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.- Ayni 

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 ekstraktı (ZYE) da polifenolik 

bileşik içeriği yüksek bir üründür ve bitkisel bir katkı maddesi şeklinde anti-oksidan, anti-

fungal, anti-bakteriyel, anti-viral, anti-enflamatuar, anti-terojenik, anti-kanser aktiviteleri 

nedeniyle geleneksel olarak uzun yıllardır kullanılmıştır. Diğer taraftan polifenolik bileşikler 

ekstrakte edildikten sonra stabilitelerini uzun süre koruyamamakta ve aktiviteleri olumsuz 

çevresel stres faktörelerinden etkilenerek hızla azalmakta ya da kaybolmaktadır. Fenolik 

bileşiklerin stabilitelerini artırmak için başvurulabilecek işlemlerden bir tanesi ise 

mikroenkapsülasyondur.   

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. Ancak, pastörizasyonda uygulanan yüksek sıcaklık duyusal 

özellikleri olumsuz etkileyebilmektedir. Kimyasal koruyucu olarak ise Türk Gıda Kodeksine 

göre sodyum benzoatın maksimum 200 mg/L düzeyinde kullanımına izin verilmektedir. 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 başlıca gıda kaynaklı patojenler olan E.coli 

ATCC 25922 ve S. aureus ATCC 25923 ile şalgam suyunda bozulma etmeni olan C. 

inconspicua ATCC 16783’e karşı antimikrobiyal etkileri belirlenecek, ZYE’nin püskürtmeli 

kurutucu ile maltodekstrin kullanılarak mikrokapsülasyonu gerçekleştirilecek, ZYE hem sıvı 

formda hem de toz mikrokapsüle formda şalgam suyuna ilave edilerek ürünün üç aylık 

depolanma süreci boyunca gerçekleştirilecek olan fiziksel, kimyasal, duyusal ve mikrobiyolojik 

analizler ile ürünün kalitesi üzerine etkileri değerlendirilecektir.   
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Proje Başlığı (10) 
Bazı Fındık Çeşitlerinden Elde Edilen Yağların Fiziksel ve 

Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - GİRESUN 

Proje Lideri Dr. Fikret TÜFEKCİ 

Proje Yürütücüleri  

Tuğba ER, Yusuf BİLGEN, Dr. Oya KÖSEOĞLU, Dr. Didar 

SEVİM, Hanife TELLİ KARAMAN, Tuğrul KAYMAK, Dr. Öğr. 

Üyesi Hüseyin İrfan BALIK, Dr. Öğr. Üyesi Pınar KADİROĞLU 

KELEBEK, Tayfun İMAMOĞLU 

Proje Bütçesi  197.400 TL 

Proje Süresi 36 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Teknik 

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü- Teknik 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Dr. Öğr. Üyesi 

Hüseyin İrfan BALIK)- Diğer 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Dr. Öğr. 

Üyesi Pınar KADİROĞLU KELEBEK)- Diğer  

FİSKOBİRLİK- Diğer 

PROJE ÖZETİ  

Fındık yağı 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. 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.  
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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. 

Projede ülkemizde elde edilen ayçiçekyağlarının 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.  

Proje Başlığı (11) 

Ayçiçeği’nde (Helianthus Annuus) Genotip X Çevre İlişkilerinin 

Yağ Asitleri Kompozisyonuna Ve Yağ Kalitesine Etkilerinin 

Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - 

BURSA 

Proje Lideri Pervin UZUN 

Proje Yürütücüleri  

Mehmet İbrahim YILMAZ, Orhan EREN, Aysun ŞEHİRLİ, Nurdan 

AKBAŞ, Müge NEBİOĞLU, Dr. Veli PEKCAN, Ayşe Nuran ÇİL, 

Mustafa ACAR, Hasan KOÇ 

Proje Bütçesi  249.700 TL 

Proje Süresi 60 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd. 

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd. 

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd. 

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd. 
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Proje Başlığı (12) 

Farklı Antimikrobiyal Maddeler İçeren Kitosan Film 

Kaplamaların Siyah Zeytinde Kullanım Olanaklarının 

Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova / İZMİR 

Proje Lideri Ferişte ÖZTÜRK GÜNGÖR 

Proje Yürütücüleri 

Ayşen YILDIRIM, Dr. Ayla MUMCU, Dr. Şahnur IRMAK, Dr. 

Erkan SUSAMCI, Cansu DEMİR, Dr. Didar SEVİM, Zeynep 

Şeyda ERDEMİR TIRAŞ, Özlem ASKER, Eyyüp KARTAL 

Proje Bütçesi  122.200 TL 

Proje Süresi 36 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

Ege Üniversitesi Gıda Müh. Böl. (Doç. Dr. Özgül ÖZDESTAN 

OCAK)- Teknik 

Cansu TOROL- Teknik 

PROJE ÖZETİ  

Ülkemiz siyah sofralık zeytin üretiminde en büyük üretici ve en büyük tüketici ülke 

konumundadır. Ambalajlanan zeytinlerde satış ve tüketim aşamasında küflenme sorunu 

ülkemizde yaygın olarak görülmektedir. Sofralık zeytin sanayii bu problemi ısıl işlemle ve 

koruyucu madde ile çözmeye çalışmaktadır. Ancak ısıl işlem zeytin dokusu ve tadında arzu 

edilmeyen değişiklikler meydana getirebilmektedir. Son yıllarda tüketicilerin doğal ürünlere 

olan talebinin artması antimikrobiyal yenilebilir filmlerin de bu problemi çözmede doğal bir 

yol olarak, tüketicinin doğal muhafaza tekniklerine olan talebinin karşılanmasında alternatif bir 

uygulama olabileceği düşünülmektedir. 

Bu çalışmada kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan, hem beslenmemizde hem de 

ekonomimizde önemli yeri olan sofralık siyah zeytinlerde etkili bir koruma tekniği olarak 

yenilebilir film ve kaplamaların kullanım olanakları araştırılacaktır. Bu amaçla araştırmanın ilk 

aşamasında bazı uçucu yağlar ve zeytin yaprağı ekstraktı (ZYE) yenilebilir özellikteki kitosan 

film çözeltisi içerisine eklenerek, fonksiyonel film elde edilmesi gerçekleştirilecektir.  Bu 

aşamada farklı konsantrasyonda kekik (Origanum onites) ve limon uçucu yağları ve zeytin 

yaprağı ekstraktı (ZYE) içeren kitosan filmlerin denemede kullanılacak küf (Penicillum 

citrinum) üzerine inhibitör etkileri, inhibisyon zon çapları ölçülmek suretiyle belirlenecektir. 

Ayrıca her bir antimikrobiyal filmin, ambalaj materyali olarak kullanım potansiyellerinin ve 

karakterizasyonlarının belirlenmesi amacıyla fiziksel ve mekaniksel analizleri yapılacaktır. 

Araştırmanın ikinci aşamasında ise elde edilen bu filmler, sofralık siyah zeytinlere uygulanarak 

ve zeytinler Penicillum citrinum ile aşılanarak depolama süresince siyah zeytinlerin fiziksel, 

kimyasal, mikrobiyolojik özellikleri belirlenecektir. Antimikrobiyal kaplamaların siyah zeytin 

ile duyusal uyumlarının ve beğenirliklerinin tespiti amacıyla duyusal analizler 

gerçekleştirilecektir. Yapılacak olan bu çalışma ile sofralık zeytinlerin muhafazasında 

ülkemizde ilk defa kullanılacak olan yenilebilir film teknolojisi ile sektörde karşılaşılan küf 

probleminin çözülmesi için koruyucu kullanımına alternatif doğal bir çözüm bulunması, kalite 

kayıplarının azaltılması ve raf ömrünün uzatılarak ürün kalitesinin arttırılması amaçlamaktadır.  
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Proje Başlığı (13) 

Bazı Kavuzlu ve Yerel Buğdaylardan Elde Edilen Ürünlerin 

Fonksiyonel ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi 

(Doktora Tez Projesi) 

Yürütücü Kuruluş Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ANKARA 

Proje Lideri Nurel ARSLAN ÜNAL 

Proje Yürütücüleri  - 

Proje Bütçesi  102.000 TL 

Proje Süresi 36 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
- 

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 (14) 
Zeytin Pirinasından Mucor circinelloides  ile Fungal Yağ, Kitin 

ve Protein Üretim Olanaklarının Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - MERSİN 

Proje Lideri Evren Çağlar EROĞLU 

Proje Yürütücüleri  
Elif KÖKSALAN, Zeynettin BAYSAL, Rıdvan ARSLAN, 

Doç.Dr. Duygu BİLGEN 

Proje Bütçesi  47.000 TL 

Proje Süresi 24 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

Mersin Üniversitesi (Doç.Dr. Duygu BİLGEN)- Teknik destek 

Ernar Tarım Ürünleri Ltd. Şti- Ayni destek 

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 Mucor circinelloides 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.  
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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.  

Proje Başlığı (15) 
Bazı Nar Çeşit ve Genotiplerinin Nar Ekşisi Üretimine 

Uygunluğunun Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-MERSİN 

Proje Lideri Zeynettin BAYSAL 

Proje Yürütücüleri  

Ali TEKİN, Halil ESİMEK, Nesrin KARATAŞ, Evren Çağlar 

EROĞLU, Mustafa ÜNLÜ, Mehmet Ali KİRACI, Rıdvan 

ARSLAN, H. İbrahim EKİZ 

Proje Bütçesi  
52.750 TL 

Proje Süresi 24 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

Mersin Üniversitesi (Rıdvan ARSLAN, H. İbrahim EKİZ)-Teknik 

Ender Teknoloji Tarım Enerji San Ltd.Şti.- Ayni 

NÇS Tarım- Ayni 
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Proje Başlığı (16) 

Yerli Üzümlerden İzole Edilmiş Şarap Mayalarının Önolojik 

Özelliklerinin Belirlenmesi, Tanımlanması, Kurutularak 

Depolanmasının Sağlanması 

Yürütücü Kuruluş Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-TEKİRDAĞ 

Proje Lideri Çağrı ERSEÇ 

Proje Yürütücüleri  
Dr.Gamze UYSAL SEÇKİN, Tezcan ALÇO, Gürkan Güvenç 

AVCI 

Proje Bütçesi  348.000 TL 

Proje Süresi 48 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
- 

PROJE ÖZETİ  

Bu projede, TAGEM bünyesinde yapılan “Trakya Yöresi Bağlarındaki Papaz Karası 

Üzümleri Kullanılarak, Spontan Fermentasyon ile Elde Edilen Şaraplardan İzole Edilen 

Saccharomyces cerevisiae Mayaların Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi” adlı çalışmanın 

çıktıları olan ve teknolojik özellikleri belirlenip tanımlanmış Ülkemizin bağlarından izole 

edilen yerli mayalar kullanılacaktır. Tanımlamaları yapılmış ve teknolojik özellikleri 

belirlenmiş mayalar ve Papazkarası, Cabarnet Sauvignon, Narince ve Sauvignon Blanc 

üzümlerinde elde edilecek şıralar ile ayrı ayrı mikrovinifikasyon denemeleri kurulacaktır. 

Mikrovinifikasyon ile elde edilen şaraplarda bazı kalite kriterleri incelenecek ve ticari mayalar 

ile elde edilen şarapların kontrol grubunu oluşturacağı tadım testleri yapılacaktır. Şarap 

yapabilme kabiliyetleri yüksek olan ve tadım sonrası beğenilen mayalar enstitümüzde 

kuracağımız pilot maya üretim tesisimizde kurutularak aktif kuru şarap mayası eldesi 

sağlanacaktır. Çoğaltma, susuzlaştırma, kurutma ve paketleme prosesleri optimize edilerek elde 

edilen paketli kuru mayaların 1 yıl boyunca -18,+4 °C’de ve oda sıcaklığında depolama 

süreçlerindeki canlılık kayıpları incelenecektir.   
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Proje Başlığı (17) 

Alg türlerinden elde edilen selüloz nanolifin polisakkarit 

odaklı yenilebilir biyonanokompozit kaplamalarda aktif 

ambalajlama ürünü olarak kullanılabilirliğinin araştırılması 

Yürütücü Kuruluş 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- 

BURSA 

Proje Lideri Azat AKBAL 

Proje Yürütücüleri  Dr. H. Özgül UÇURUM, Esma KORKMAZ, Sabri AKBALIK 

Proje Bütçesi  85.560 TL 

Proje Süresi 24 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

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

Yalova Üniversitesi (Doç. Dr. Betül GÜROY)- Teknik 

PROJE ÖZETİ  

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 (18) 
Budama atıklarından geriye kalan zeytin yapraklarının çay 

üretiminde değerlendirilebilme olanaklarının araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Bornova/İZMİR 

Proje Lideri Dr. Meltem AYAZ 

Proje Yürütücüleri  

Dr. Aişe DELİBORAN, Dr. Ayla MUMCU, Berna YILDIRIM, 

Murat AYATA, Özgür DURSUN, Fatma ÖZTÜRK, Özlem 

ASKER 

Proje Bütçesi  84.500 TL 

Proje Süresi 36 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Doç. Dr Özlem 

TOKUŞOĞLU)- Teknik 

 

PROJE ÖZETİ  

Ana vatanının Hatay-Maraş-Mardin şeridi olduğu bilinen; Ege, Akdeniz kıyılarında geniş 

üretim alanları bulunan zeytin (Olea europaea L.), diğer Akdeniz Havzası ülkeleri ve Türkiye 

için ayrı bir ekonomik önem taşımaktadır. Zeytin ağacının, yalnızca meyvesi ve ondan elde 

edilen yağı değil; yaprağı da insan sağlığı yönünden önemlidir. Asırlardır yetiştirildiği 

coğrafyalarda zeytinin yaprağı suyla kaynatılarak çay yapılarak içilmiş ve bu çay pek çok 

hastalığın tedavisinde kullanılmıştır. Zeytin yaprağında 100’den fazla maddenin varlığı tespit 

edilmiştir. Bu maddeler vücudun bağışıklık sistemini güçlendirip hastalıklara karşı vücut 

direnci arttıran maddelerdir. Oleuropein, flavonoidler ve fenolik bileşikler bunlardan 

bazılarıdır. Zeytinin kültürel bakım işlemlerinden en önemlisi olan budamada her yıl yüzlerce 

ton yaprak heba olmaktadır. Benzer durum zeytinyağının eldesi için fabrikaya gelen üründe de 

söz konusudur. Atık yapraklar endüstriyel olarak kullanılmamakta, yan ürün olarak ayrılarak 

kurutulup yakacak olarak kullanılmakta ya da hayvan yemi olarak ayrılmaktadır. Bu çalışma 

bahsi geçen atık yaprakların kurutulup öğütülerek çay harmanlarına katılmasının hem sağlığa 

faydalı bir ürün kazanım açısından hem de budama atıklarının geri kazanımla değerlendirilmesi 

ve ekonomiye kazandırılması açından oldukça fayda sağlayacağı düşünülerek kurgulanmıştır. 

Araştırmanın Zeytincilik Araştırma Enstitüsüne ait Kemalpaşa lokasyonunda 30-40 yaş 

aralığındaki Gemlik parselinde tesadüf blokları deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak 2 yıl 

kurulması planlanmıştır. 

Çalışmada Ocak-Şubat aylarında yapılan budama işlemlerinde ortaya çıkan budama atığı 

zeytin yapraklarının toplam fenolik madde, antioksidan özellikleri ve mineral bileşimlerinin 

belirlenmesi, zeytin yapraklarının siyah çay ve yeşil çay ile birlikte kullanılabilirliliğinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında zeytin yaprağı siyah çay ve yeşil çay ile 

farklı oranlarda karıştırılacak ve gerçekleştirilecek olan analizlerden elde edilecek bulgular ile 

zeytin yaprağın siyah çay ve yeşil çay ile birlikte kullanılabilirliliği değerlendirilecektir.  
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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 İstasyonumuzun Islah ve Genetik Bölümü tarafından 1990 yılında bir ıslah programı 

başlatılmış olup; zeytinde kontrollü melezleme yöntemiyle yüksek, düzenli verime sahip, 

yağlık ve sofralık üstün kalite özellikleri gösteren yeni zeytin çeşitlerinin elde edilmesi 

amaçlanmıştır. Söz konusu program dahilinde sürdürülen projede, bazı teknolojik ve 

agronomik analizler sonucunda ümitvar fertler seçilmiştir. Bugüne kadar seçilen ümitvar 

fertlerden elde edilen yağların kalite özelliklerinin belirlenmesi çalışmaları Gıda Teknolojileri 

Bölümümüz tarafından yürütülmüştür. 

Bu çalışma, melezleme ıslah programının yağla ilgili teknolojik boyutunu oluşturan 3. 

Kombinasyon olarak ele alınacak ve ümitvar fertlerden elde edilecek yağların kalite 

özelliklerini ortaya koymuştur. Melez fertler incelenerek istenilen yağlık değerlere sahip melez 

fertler belirlenmiş, yeni çeşitlerin ortaya çıkmasına imkan tanınmıştır. Ön seleksiyon aşamasına 

ulaşmış Manzanilla x Ayvalık, Manzanilla x Uslu ve sonradan çalışmamıza ilave edilen Gemlik 

x Gordal kombinasyonlarından seçilen fertlerle proje yürütülmüştür. Bu çalışmayla, Melezleme 

Çerçeve Projesi kapsamında agronomik özelliklerine dayalı olarak ilk aşamada 3 

Kombinasyondan seçilmiş toplam 9 melez ferdin yağ özellikleri açısından ön değerlendirilmesi 

yapılmış, incelenen melez fertlerin analitik ve duyusal özellikleri belirlenmiş ve elde edilen 

bulgular arasında bir karşılaştırma yapma imkanı sağlanmıştır. 

 

Proje Başlığı (1) 
Melezleme İle Elde Edilmiş Zeytin Çeşit Adaylarının Yağ 

Özelliklerinin Belirlenmesi (3. Kombinasyon) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/16/A05/P01/102 

Yürütücü Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -  Bornova / İZMİR 

Proje Lideri Şenay YAMAN 

Proje Yürütücüleri  
Dr. Filiz SEFER, Hanife Telli KARAMAN, Mehmet HAKAN, 

Uğur GÜLOĞLU, Doç.Dr. Harun DIRAMAN  

Proje Bütçesi  43.500 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2016 - 01.07.2018 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
- 
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PROJE ÖZETİ  

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği 2013/10’da Tam buğday ekmeği ve 

beyaz ekmeğin kimyasal kompozisyonuna ait ayırt edici özellikleri tanımlanmamıştır. Bundan 

dolayı piyasada haksız rekabet koşuları oluşabilmekte üreticiler ve tüketiciler bu durumdan 

mağdur olabilmektedir. 

Bu çalışmada buğdayın kendine ait kepeğin tamamı katılarak tam buğday unu ayrıca 

buğday taş değirmende öğütülerek taş değirmen unu ve bunlardan elde edilen unlar ile tam 

buğday ve taş değirmen ekmeği üretilmiştir. Buradan elde edilen sonuçlar ile tam buğday 

ekmeği ve beyaz ekmeğin kalite özellikleri ve besin değerleri belirlenip tam buğday ekmeğinin 

ayırt edici özellikleri ortaya konulmuştur. Böylece piyasadaki tağşişin önüne geçilmeye 

çalışılacaktır. Çalışma birbirini takip eden iki yılda aynı çeşit buğdayların çalışması ile 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ikinci yılında projeye tam buğday unlu ekmek ve bu ekmeğe 

ait un örnekleri eklenerek tam buğday unlu ekmeğin kalite kriterleri belirlenmiştir. 

Çalışmamızda 6 buğday çeşidi ve her buğday çeşidine ait kepekler kullanılarak hazırlanmış 6 

farklı kepek oranında ve 3 tekerrür olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen unlarda 

rutubet miktarı, protein miktarı, karbonhidrat miktarı, yağ miktarı, kül miktarı,  diyet lif miktarı,  

yaş gluten ve gluten indeks, kuru gluten, glutograf parametreleri, zeleny sedimentasyon, 

beklemeli zeleny sedimentasyon, miksograf özellikleri, farigograf özellikeri, alveograf 

özellikleri belirlenmiştir. Hazırlanan unlar ile üretilen ekmeklerde rutubet, protein, 

karbonhidrat, kül, diyet lif, enerji ve tekstür analizleri yapılmıştır. Kepeksiz buğday unu ve tam 

buğday ununda ayrıca bu unlardan yapılacak ekmeklerde mineral miktarları arasındaki farkı 

tespit edebilmek için demir, bakır, çinko, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfor 

değerleri incelenmiştir. Tam buğday ekmeklerinden üstün özellikleri bakımından öne çıkan 

çeşitler BESAŞ üretim hatlarında aynı formülasyonla hazırlanarak sanayi tipi üretime 

uygunlukları test edilmiştir. Uygun bulunanlar duyusal olarak analiz edilmiştir.  

Proje Başlığı (2) 
Tam Buğday Ekmeğinin Ayırt Edici Kalite Kriterlerinin 

Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/17/A03/P01/119 

Yürütücü Kuruluş 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- 

BURSA 

Proje Lideri Nagihan UĞUR 

Proje Yürütücüleri  

Dr. H. Özgül UÇURUM, Turgay ŞANAL, Seda KÜLEN, Kazım 

KARACA, Raim ŞENOCAK, Mehmet Yılmaz KARACA, Sıdıka 

SAYILIR 

Proje Bütçesi  232.156 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2017-31.12.2019 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müd.- Ayni 

Bursa Ekmek ve Besin San. Tic. Aş.- Ayni 
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Proje Başlığı (3) 

Laktik Starter ile Hazırlanan Ekşi Hamurun Tam Buğday 

Ekmeği Kalitesine ve Bazı Besinsel Özelliklerine Etkilerinin 

Belirlenmesi (Doktora Tez Projesi)        

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/15/A05/P01/74 

Yürütücü Kuruluş Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - ANKARA 

Proje Lideri Asiye SEİS SUBAŞI 

Proje Yürütücüleri  - 

Proje Bütçesi  43.500 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2015 - 31.12.2018 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı - 

PROJE ÖZETİ  

Tam buğday unu diyet lifi, B grubu vitaminler, mineraller, prebiyotik ve antioksidan etkili 

bileşenlerce zenginliği ile yıldan yıla artan bir taleple karşılaşmaktadır. Tam buğday unu, kepek 

ve ruşeym tabakalarını bünyesinde bulundurmakla kazandığı bazı besinsel değerler yanında, 

teknolojik açıdan bazı kayıplara uğramaktadır. Tam buğday unundan elde edilen ekmeklerde 

düşük hacim, koyu renk ve arzu edilmeyen dokusal özellikler meydana gelmektedir. En eski 

gıda biyoteknolojilerinden biri olan ekşi hamur fermentasyonu mayalı fırın ürünlerinin duyusal, 

yapısal, besinsel ve raf ömrü özelliklerine etkisi nedeniyle son zamanlarda yeniden 

keşfedilmiştir. Bu çalışmanın temel amacı laktik starter ile hazırlanan ekşi hamurun tam buğday 

ekmeğinin teknolojik, duyusal ve bazı besinsel özelliklerine etkisini ortaya koymaktır. 

Çalışma tesadüf bloklarında faktöriyel deneme desenine göre, (4x3x4)x3 faktöriyel planda 

3 faktörlü ve 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Triticum aestivum türüne ait 4 buğday 

çeşidinden (Tosunbey, Kenanbey, İkizce-96, Bezostaja-1) tam buğday unu elde edilmiştir. 

Laktik asit bakteri kültürlerinin (1.Lactobacillus sanfranciscensis, 2.Lactobacillus plantarum) 

herbiri ve spontan fermentasyonla hazırlanan ekşi hamurlar farklı oranlarda (% 0-10-20-30) 

tam buğday ekmeği formulasyonuna katılmıştır. Buğday çeşitleri, laktik asit bakteri kültürleri-

spontan fermentasyon uygulamaları, ekşi hamur dozları olmak üzere 3 faktörün kalite 

özelliklerine etkisi değerlendirilmiştir. Bu uygulamaların tam buğday ekmeğinde fitik asit ve 

toplam fosfor miktarı, çözünen, çözünmeyen ve toplam besinsel lif miktarı, toplam fenolik 

madde miktarı ve antioksidan aktivite gibi besinsel özelliklere etkisi belirlenmiştir. Ayrıca 

tekstür analizi ile uygulamaların bayatlamaya etkisi tespit edilmiş ve ekmeklerin duyusal analizi 

gerçekleştirilmiştir.  



                                                                                                                    Sonuçlanan Projeler 

33 

 

Proje Başlığı (4) 

Biyoteknolojik Süreçler Kullanılarak Ekmek Kalitesinin 

Artırılmasında Termal Kaynaklı Yerli Fungal Alfa-Amilaz 

Enziminin Kullanım Potansiyelinin Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/16/A05/P01/103 

Yürütücü Kuruluş Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- ANKARA 

Proje Lideri Asiye SEİS SUBAŞI 

Proje Yürütücüleri  

Doç.Dr. Arzu ÜNAL, Prof. Dr. Elif KORCAN, Prof. Dr. İjlal 

OCAK, Doç.Dr. Semra MALKOÇ, Elif YETİLMEZER KOÇAK, 

Turgay ŞANAL, Dr. Öğr. Üyesi Alaettin KEÇELİ  

Proje Bütçesi  150.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2016-31.12.2018 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
--- 

PROJE ÖZETİ  

Endüstriyel açıdan önemi bulunan pek çok proses, biyoteknolojik ve enzimatik süreçlerle 

çok daha kolay gerçekleşmektedir. Bu nedenle enzimlerin endüstride kullanımı kaçınılmaz 

olmuştur. Enzimlerin endüstride kullanılması ile yüksek basınç ve sıcaklık gibi enerji gerektiren 

koşulların ortadan kalkması ekonomik açıdan yarar sağlamaktadır.  

Ekstrem koşullardan izole edilen izolatlar arasından ekmek yapımında önemi olan alfa 

amilaz enzimi açısından maksimum enzim aktivitesi gösteren fungal izolatın tespiti, mikrobiyal 

gen bankalarına materyal oluşturulması, elde edilen fungal enzimin gıda endüstrisinde 

uygulamaya ve ekonomiye aktarılmasına yönelik çalışmalar projenin çıktıları arasında yer 

almıştır. Bu kapsamda, Afyon, Eskiehir, Uşak, Ankara çevresinde bulunan sıcaklıkları 55-90°C 

arasında değişen termal su kaynaklarının bulunduğu alanlardan alınan su ve toprak 

örneklerinden amilaz üreten termofilik ve mezofilik fungusların izolasyonu, makroskobik, 

mikroskobik ve moleküler tanısı gerçekleştirilmiştir. Alfa amilaz enzimini ürettiği saptanan 

izolatlarda alfa amilaz kodlayan genin PCR ile amplifikasyonu, DNA dizi analizi, enzim 

aktivitesi ve optimizasyon çalışmaları yapılmıştır. Maksimum aktivite gösteren yerli fungus 

izolatlarından toz halinde enzim üretilmiştir ve elde edilen alfa amilaz enzimi ekmek 

formülasyonlarına katılarak etkisi değerlendirilmiştir.  
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Proje Başlığı (5) 
Kayısı Çekirdeğinden Kahve Üretimi ve Elde Edilen Ürünün 

Bazı Önemli Özelliklerinin Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/17/A05/P06/137 

Yürütücü Kuruluş Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - MALATYA 

Proje Lideri Şule ŞAHİN KOVUK 

Proje Yürütücüleri  
Züleyha DURAN, Sevgi ESKİGÜN, Kadir ÖZTÜRK, Yüksel 

SARITEPE, Sultan NALÇACI 

Proje Bütçesi  91.500 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2017 - 31.12.2018 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
İnönü Üniversitesi -Teknik  

PROJE ÖZETİ  

Kayısı çekirdeği besinsel özellikleri nedeniyle çok değerli bir gıdadır. Ancak gıda olarak 

genellikle çerez olarak tüketilmektedir. Kayısı çekirdeği daha çok badem yağı, benzaldehit, 

furfural, aktif karbon, aroma esansı, amigdalin ve hidrosiyanik asit yapımında kullanılmaktadır. 

Ayrıca kozmetik ve ilaç sanayinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Değerli bir gıda olması 

nedeniyle kayısı çekirdeğini her yaştan insanın daha fazla tüketmesi teşvik edilmelidir. Kayısı 

çekirdeği içerikli ürünlerin üretilmesi ve cazip hale getirilmesi ile tüketimi de o oranda 

artacaktır.  

Çalışmada; Malatya’da en fazla yetiştiriciliği yapılan Hacıhaliloğlu kayısı çeşidinin 

kükürtlü ve kükürtsüz çekirdekleri kullanılmıştır. Elde edilen kahve ürünleri duyusal analize 

tabi tutulmuş en yüksek puanı alan 3 ürün 200 ml lik kavanozlara doldurulmuştur. Ağzı kapalı 

cam kavanozlar +4 ⁰C ‘de ve 25 ⁰C ‘de 1 yıl depolanmıştır. Depolanan ürünlerde aylık 

periyotlarla; Toplam yağ tayini, serbest yağ asidi tayini, peroksit sayısı tayini, nem miktarı 

tayini, su aktivitesi tayini, renk tayini,  mikrobiyolojik analizler (küf sayımı ve maya sayımı), 

antioksidan kapasite analizleri (ABTS ve DPPH) ve duyusal analizler yapılmıştır.  
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Proje Başlığı (6) 
Etilen ve CO2 Uygulaması ile Yeni Sofralık Siyah Zeytin Üretim 

Yöntemlerinin Geliştirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/17/A03/P03/131 

Yürütücü Kuruluş 
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - 

YALOVA 

Proje Lideri Dr. Yasin ÖZDEMİR 

Proje Yürütücüleri  
Seda KAYAHAN, Dr. Arzu ŞEN, Aysun ÖZTÜRK, Dr. Nesrin 

AKTEPE TANGU, Filiz ÇAVUŞ, Ebru MUTLU 

Proje Bütçesi  63.100 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2017 - 01.09.2019 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

Marmara Birlik -Ayni 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Gıda Müh.Böl. (Doç.Dr. Derya 

ARSLAN DANACIOĞLU)-Teknik 

PROJE ÖZETİ  

Projenin amacı sanayide hiç kullanılmamış ve literatürde hiç rastlanılmamış yeni yöntemler ile 

sofralık zeytin üretiminin geliştirilmesidir. Yeni yöntemler ile elde edilecek sofralık zeytinlerin 

özellikleri ve raf ömrü boyunca bu özelliklerdeki değişimler belirlenmiştir. Zeytin işlemede 

kullanılacak bu yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesinde CO2 ve etilen gazı kullanılmıştır. Ön 

denemelerde bu gaz uygulamaları ile zeytinin çiğ tüketimini engelleyen oleuropeinin parçalandığı 

görülmüştür. Bu proje ile oleuropeinin parçalanma kinetiği belirlenerek bu hipotez doğrulanamış 

ve sofralık zeytinin işlenmesinde kullanılmıştır. Ülkemizde siyah sofralık zeytinlerin tuz 

içeriklerinin yüksek olması tüketicilerin zeytin ile ilgili en önemli şikayetlerindendir. Bu şikayetin 

ortadan kaldırılması için tuza dayalı olmayan acılık giderme yöntemlerinin geliştirilmesine ihtiyaç 

vardır. Projede oleuropeinin CO2 ve etilen uygulamaları ile parçalanma kinetiğinin ve parçalanma 

ürünlerinin belirlenmesi önemli bir eksikliği doldurmuştur. Projede zeytinlerin acılığının 

giderilmesinde kullanılacak hipotez CO2 ve etilen uygulaması ile zeytinin olgunlaşmasının 

hızlandırılması ve bu sırada zeytinlerin hidrolitik enzimlerinin aktivitesi ile oleuropeini 

parçalamasıdır.  

Projede Gemlik zeytinleri üç farklı olgunlukta hasat edilecektir. Taze zeytinlerin fiziksel ve 

kimyasal özellikleri belirlenecektir. Acılık giderme için zeytinler CO2 ve etilen bulunan ortama 

konmuştur. Acılıkları bu şekilde giderilen zeytinlerde fiziksel ve kimyasal analizler tekrar edilmiş, 

mikrobiyolojik (küf sayımı, maya sayımı, aerobik canlı sayımı ve anaerobik bakteri tespiti) ve 

duyusal analizler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu şekilde acılıkları giderilen zeytinlerin özelliklerinin 

karşılaştırılması amacıyla Gemlik zeytinleri Konfit (NaOH ile) ve Gemlik yöntemiyle de üretilecek 

ve analiz edilmiştir. Her bir farklı gaz uygulamasıyla elde edilen zeytinlerin özellikleri sayesinde 

öne çıkan bir yöntem seçilmiş projenin ikinci yılında kullanılmıştır. Projenin ikinci yılında hasat 

edilen zeytinlerin acılık giderme öncesi ve seçilen yöntem ile geçekleştirilen acılık giderme sonrası 

fiziksel ve kimyasal analizleri gerçekleştirilmiştir. Acılıkları giderilen zeytinler iki farklı karışım 

içinde modifiye atmosferde ambalajlanmıştır. Ambalajlanmış zeytinler pastörize edilmeden ve iki 

farklı sıcaklıkta pastörize edilerek depolanmıştır. Depolama sürecinde 16 ay boyunca ayda bir bazı 

analizler gerçekleştirilmiştir.  
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Proje Başlığı (7) 

Bazı Çeşit ve Çeşit Adaylarına Ait Cevizlerin Kalite 

Özelliklerinin Belirlenmesi ve İç Ceviz Üretim Yöntemlerinin 

Geliştirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/17/A03/P01/121 

Yürütücü Kuruluş 
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

- YALOVA 

Proje Lideri Dr. Yasin ÖZDEMİR 

Proje Yürütücüleri  
Seda KAYAHAN, Dr. Erdal ORMAN, Özlem UTKU, Dr. 

Muammer YALÇIN, Mükremin TEMEL 

Proje Bütçesi  62.200 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2017 - 31.12.2020 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

- 

PROJE ÖZETİ  

Projede Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde’ aynı şartlar altında 

yetiştirilen 4 çeşide ve 5 çeşit adayına ait cevizlerin fiziksel kalite özellikleri, yağ, yağ asidi ve 

juglone içeriği, duyusal özellikleri ve ağız alerjisi değeri (duyusal) belirlenecektir. Projede 

ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen popüler ceviz çeşitlerinden Yalova 3, Şebin, Chandler ve 

Fernor’a ait cevizler ve bu standart çeşitlere ek olarak, Bazı Yerli Ceviz Genotiplerinin 

Agromorfolojik ve Moleküler Tanımlanması adlı projede yer alan ve verim ve kalite özellikleri 

ile ön plana çıktığı ıslahçılar tarafından bildirilen Giresun-7, İstanbul-2,144-84, Antalya-7 ve 

74-C154 seleksiyon numaralı çeşit adayı tiplere ait cevizler proje materyali olarak seçilmiştir. 

Proje; cevizlerin mekanizasyon ile hasat edilmesi, yeşil kabuklarının kuru ve sulu yöntem 

ile soyulması, tepsili kurutucuda ve karşılaştırmak için gölgede kurutulması, kabuk kırması ve 

ceviz içinin ayrılması işlemlerini ve ceviz ve ceviz içlerinin analizlerinin yapılmasını 

kapsamaktadır. 3 yıl boyunca hem tepsili kurutucuda hem de gölgede kurutulması ve 

analizlerinin yapılması tekrar edilmiştir. Çeşitlere ait meyvelerden üstün özellikte meyvelere 

sahip olduğu belirlenen çeşit adayları ile Enstitümüz Meyvecilik Bölümü personeli tarafından 

yeni bir ıslah parseli kurulacak ve daha sonra tescil ve sertifikasyon işlemleri yapılacaktır. Bu 

sayede yetiştirici ve üreticinin karlılığını arttırabilecek ve tüketiciler tarafından beğenilecek 

yeni ceviz çeşitleri ülkemize kazandırılabilecektir. Ülkemizde cevizin hasat sonrası 

işlemlerinde zaman, kalite ve standardizasyon gibi problemler yaşandığı ve ceviz üretiminin 

sanayileşmesi gerektiği bildirilmektedir. Bu nedenle projede sanayiye uygun yeni üretim 

yöntemlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu sayede yüksek kaliteye sahip ceviz içi üretimini 

mümkün kılan yöntemler üreticilere tavsiye edilebilecektir. 

Projede kullanılan değiştirilmiş tartılı derecelendirme sonuçlarına göre en toplam yüksek 

puan Antalya-7’ye ait olduğu onu sırasıyla, Chadler, Giresun-7, Şebin ve Fernor’un takip ettiği 

tespit edilmiştir. Bu nedenle projede değerlendirilen özellikler açısından Antalya-7 ve Giresun-

7 çeşit adaylarının tescil edilmesinin ve üretiminin yaygınlaştırılmasının ceviz yetiştiricilerinin 

karını arttırabileceği ve tüketicilerede kaliteli ceviz sunumunun yerli çeşitler ile sağlanabileceği 

düşünülmektedir.  
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Proje Başlığı (8) 
Kayısı Yetiştiriciliğinde Seyreltme İle Elde Edilen Çağladan 

Turşu Üretim Olanaklarının Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/17/A05/P06/135 

Yürütücü Kuruluş Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - MALATYA 

Proje Lideri Mustafa KAPLAN 

Proje Yürütücüleri 
Sevgi ESKİGÜN, Cevdet ÖZCAN, Münir BÜKER, Ayşegül 

TÜRK BAYDIR, Azize ATİK, Doç.Dr. Harun DIRAMAN 

Proje Bütçesi  52.800 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.03.2017 - 30.12.2019 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
--- 

PROJE ÖZETİ  

Turşu, baharat/bitkisel ürünlerin üretim mevsimi dışında tüketilmesine izin veren çok eski 

bir gıda işleme yöntemidir. Malatya'da Hacıhaliloğlu[HH]  (% 83) ve Kabaaşı [KA] (% 12)  

tamamına yakın üretimi yapılan kayısı çeşitleridir. Kayısı çağlası kansere karşı koruyucu 

özelliği bulunan, bağışıklık sistemini güçlendiren önemli bir besin kaynağıdır. Kayısı 

yetiştiriciliğinde Malatya kayısılarının (Hacıhaliloğlu [HH] ve Kabaaşı [KA]) ekonomik açıdan 

önemsiz olan, olgunlaşmamış (çekirdeği sertleşmemiş) yeşil çağlalarının ağaçlarda seyreltme 

yöntemi ile elle toplanmıştır. Turşu üretimi için çeşitlendirilmiş üretim prosesleri ile  çağla 

turşusu üretimi gerçekleştirilmiştir.Fermantasyon süresince aylık periyotlarla ölçümü yapılan 

asitlik (laktik asit), pH ve tuz analizlerinde birinci aydan sonra asitlik değerlerinde artış 

gözlenirken, pH değerlerinde ise düşüş meydana gelmiştir. Üçüncü aydan sonra tuz ve pH 

değerlerinde bir değişim olmamıştır. Mikrobiyolojik yönden yapılan çalışmada turşu 

fermentasyonunda önemli rol oynayan laktik asit bakteri sayısında logaritmik olarak son 

aylarda  yapılan analizlerde bir azalma görülmüştür. Artan asitliğe ve tükenen karbonhidrat 

kaynaklarına bağlı olarak 5 ve 6. aylarda inaktive olmuştur. Maya-Küf sayısında muhafaza 

süresince bariz bir değişim olmadığı gözlenmiştir. Altı aylık fermantasyon süresinde yapılan 

çağla turşusu örneklerinde uygulanan tekstür profil analiz cihazında (TPA) sertlik-dayanıklılık 

ve kesme gücü analizleri ile birlikte majör parametrelerinden hardness HRD (sertlik), 

gumminess GUMN (sakızımsılık), chewiness CHV (çiğnenebilirlik) ve minor 

parametrelerinden adhesiveness ADH (yapışkanlık 2), springiness SPRS (elastiklik), 

cohesiveness COH (yapışkanlık1),  resilience RSL (esneklik) parametreleri belirlenmiştir. TPA 

verilerinde HH ve KA farklılık göstermiştir. Kayısı çağlalarında fermantasyon sırasında sertlik 

ve kesme gücü [kg.mm] değerleri azalmıştır. Panelistler  ve tüketicilerle yapılan duyusal test 

sonucuna göre beğenilen üretim prosesleri ile ekonomik değeri yüksek yeni bir ürün «çağla 

turşusu» üretimi yapılarak, ilgili sektöre, kamuoyuna tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetleri 

gerçekleştirilmiştir. Çağla turşusunun TPA özellikleri hakkında literatürde bilgi ve resmi 

normlar bulunmamaktadır. Gıda fiziği çalışmalarına dayalı yeni Ar-Ge uygulamaları için 

dokusal özellikleri üzerine en çok kullanılan TPA cihazından elde edilen verilere dayanarak 

literatüre bilimsel bir katkı sağlanması amaçlanmıştır.  
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Proje Başlığı (9) 

Kuru Kayısı, Kayısı Pekmezi ve Kayısı Çekirdeği Kullanılarak 

Sürülebilir Nitelikte Ürün Elde Etme Olanaklarının 

Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/17/A05/P06/136 

Yürütücü Kuruluş Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - MALATYA 

Proje Lideri Züleyha DURAN 

Proje Yürütücüleri  
Kadir ÖZTÜRK, Şule ŞAHİN KOVUK, Sultan NALÇACI, Yüksel 

SARITEPE 

Proje Bütçesi  74.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2017 - 31.12.2018 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği (Prof. Dr. Gökhan 

DURMAZ)– Teknik 

PROJE ÖZETİ  

Kayısı, ülkemizde üretilen en önemli tarım ürünlerinden biridir ve Malatya kayısı 

üretiminde ülkemizde ilk sırada yer almaktadır. Kayısı çekirdeği içi, meyvenin yaklaşık % 

3’ünü oluşturmaktadır. Bu değerler baz alındığında, Türkiye’de yılda yaklaşık 20.000 ton iç 

çekirdek üretilmektedir. 

Kayısının ülkemiz ve ilimiz için önemi, ayrıca hem meyvesinin hem de çekirdeğinin 

besleyici değeri dikkate alınarak ikisinin bir arada tüketimini sağlamak, bu çalışmada kayısı 

püresi, kayısı pekmezi ve kayısı çekirdeği ezmesi kullanılarak yeni bir ürün geliştirilmesi 

amaçlanmıştır. Çalışmada kükürtlü kuru kayısı, gün kurusu kayısı püreleri ve kayısı pekmezi 

farklı oranlarda kavrulmamış ve kavrulmuş kayısı çekirdeği ezmesi ile karıştırılarak sürülebilir 

kıvamda yirmi iki farklı ürün geliştirilmiştir. Elde edilen ürünlerde duyusal test yapılarak en 

yüksek puanı alan beş ürün seçilmiş ve seçilen ürünlerin enerji değeri hesaplanmış, ürünlerde 

renk, suda çözünen kuru madde, nem, kül, toplam yağ, şeker, protein, HMF, amigdalin, peroksit 

sayısı, kükürtdioksit, su aktivitesi, mikrobiyolojik analizler yapılmıştır. Ayrıca ürünler +4 oC  

ve +25 oC de depolanarak birer aylık periyotlarda analizler yapılmıştır. Sonuçlar istatistiksel 

olarak değerlendirilmiştir.  
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Proje Başlığı (10) Kavuzsuz Arpanın Makarna Üretiminde Kullanılabilme 

İmkânlarının Araştırılması (Yüksek Lisans Tez Projesi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/17/A03/P01/122 

Yürütücü Kuruluş 
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - 

ANKARA 

Proje Lideri Dönüş ERMİŞER 

Proje Yürütücüleri  Prof. Dr. Erkan YALÇIN 

Proje Bütçesi  58.400 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2017- 31.12.2018 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi- Teknik 

PROJE ÖZETİ  

Kavuzsuz arpanın (Özen) spagetti makarna üretiminde kullanılabilme durumu ilk kez bu 

araştırmada incelenmiştir. Bu amaçla, Durum buğdayı (Eminbey) irmiği (Eİ), rafine kavuzsuz 

arpa unu (RKA) ve tam kavuzsuz arpa unu (TKA) ile çeşitli oranlarda (%10-50) ikame edilerek 

üretilen makarnaların bazı fiziksel, kimyasal, besinsel özellikleri, pişme kalitesi, tekstürel ve 

duyusal özellikleri çalışılmıştır. Eİ’den üretilen makarna, kontrol makarnası (EK) olarak 

kullanılmıştır. Kimyasal özellikler kuru madde üzerinden verilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde 

her iki tip kavuzsuz arpa unu ilavesi, spagetti örneklerinin protein ve kül miktarlarını kontrole 

göre artırmıştır. Renk özellikleri kontrole göre düşük bulunmuştur.  RKA ikameli makarnalarda 

ikame oranı arttıkça TOM (Toplam Organik Madde) değerlerinde de artış meydana gelmiştir, 

fakat TKA ikameli makarnalarda ikame oranı arttıkça TOM değerlerinde genellikle bir azalma 

görülmüştür. Spagetti örnekleri fonksiyonel bileşenler (toplam besinse lif, çözünmeyen besinsel 

lif, çözünür besinsel lif ve β-glukan) bakımından kontrolden daha üstün bulunmuştur. Pişmemiş 

ve pişmiş kavuzsuz arpa unlu makarnaların duyusal özellikleri % 20 katım oranından sonra 

azalmıştır. Rafine kavuzsuz arpa ikameli makarnaların duyusal özellikleri genellikle TKA 

ikameli makarnalardan daha yüksek bulunmuştur.  
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Proje Başlığı (11) 

Türk Kahvesinin Akrilamid İçeriği ile Asparaginaz Enziminin 

Akrilamid Oluşumu ve Uçucu Bileşikler Profiline Etkileri 

(Doktora Tez Projesi) 

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

Yürütücü Kuruluş 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - 

BURSA 

Proje Lideri Dr.Banu AKGÜN 

Proje Yürütücüleri  - 

Proje Bütçesi  76.085 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2018 - 01/01/2020 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

Yıldız Teknik Üniversitesi (Prof. Dr. Muhammet ARICI)- Teknik 

ŞENÖZ KOLL. ŞTİ- Teknik 

PROJE ÖZETİ  

Bu çalışmada, Türk kahvesinde ve piyasada satılan diğer yöresel kahvelerde (dibek ve menengiç) 

akrilamid düzeylerini ve bazı fiziko-kimyasal özelliklerini tespit etmek ve Türk kahvesi üretiminin 

model olarak kullanıldığı sistemde yeşil kahve çekirdeklerini asparaginaz enzimi ile muamele etmenin 

üründe oluşan akrilamid miktarına, ürünün aroma profiline ve duyusal özelliklerine olan etkilerini 

incelemek amaçlanmıştır. Tez çalışmasında ilk olarak, piyasadan toplanan kahve örneklerinde (20 Türk 

kahvesi, 8 dibek kahvesi, 8 menengiç kahvesi) akrilamid, kuru madde, kül, suda çözünen madde (SÇM), 

HMF, protein, şeker, nem, pH, renk ve kafein analizleri yapılmış ve akrilamid seviyesi ile bu 

parametreler arasındaki korelasyonlar araştırılmıştır. Kahve örneklerinin akrilamid konsantrasyonunun 

31,1±0,6 µg/kg ile 323,4±5,4 µg/kg arasında değiştiği belirlenmiştir. Menengiç kahvesinde saptanan 

ortalama akrilamid seviyesinin (240,3 µg/kg), Türk kahvesi (204,3 µg/kg) ve dibek kahvesine (78,6 

µg/kg) oranla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Kahve örneklerinin düşük miktarda glikoz ve fruktoz 

öte yandan nispeten daha yüksek miktarda sükroz içerdiği saptanmıştır. Araştırmanın ikinci kısmında, 

yanıt yüzey metodolojisi kullanılarak asparaginaz enzimi konsantrasyonunun (0-4000 ASNU) ve 

uygulama süresinin (30-120 dakika) kahvelerde akrilamid oluşumu üzerine olan etkileri incelenmiştir. 

İstatiksel optimizasyona göre 3110,2 ASNU dozunda asparaginaz enzimiyle 80,4 dakika muamele 

edilen yeşil kahve çekirdeklerinde minimum akrilamid oluşumu meydana geldiği saptanırken yeşil 

kahve çekirdeğindeki (enzim uygulanıp kurutulan) asparajin miktarı ve kavrulan kahvelerde akrilamid 

oluşumu arasında pozitif ilişki (r=0,669, p<0,01) bulunmuştur. Elde edilen optimum koşullarda enzim 

uygulanarak ve enzim uygulanmadan standart koşullarda üretilen kahvelerin aroma profili ve duyusal 

özellikleri karşılaştırılmıştır. Her iki kahve örneğinde benzer aroma bileşenleri izole edilmiş ve aroma 

maddelerinin toplam miktarının enzim uygulaması ile bir miktar azaldığı belirlenmiştir. Yapılan bir 

diğer optimizasyon çalışmasında, üretilen Türk kahvesinde yüksek seviyede uçucu pirazin bileşenleri 

(2-Metilpirazin, 2,3-Dimetilpirazin, 2,5-Dimetilpirazin ve 2-Asetil-3-metilpirazin) ve minimum 

seviyede akrilamid eldesi için yeşil kahveye en optimum enzim uygulama şartlarının (doz ve uygulama 

süresi) 2126,4 ASNU ve 82,73 dakika olduğu saptanmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, 

asparaginaz enzimi dozu ve uygulama süresinin kahvedeki akrilamid oluşumunu etkilediği ve akrilamid 

konsantrasyonu düşük Türk kahvesi eldesi için en uygun enzim uygulama koşulunun 3110,2 ASNU ve 

80,4 dakika olduğu bulunmuştur. Ayrıca, düşük seviyede akrilamid ve yüksek seviyede pirazin 

bileşenleri içeren Türk kahvesi üretimi için en ideal asparaginaz enzimi uygulama şartları 2126,4 ASNU 

ve 82,73 dakika olarak belirlenmiştir.  
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PROJE ÖZETİ  

Zeytin sanayinde zeytinlerin doku sertliğine göre ayrım yapan makine bulunmamaktadır. 

Zeytinlerin işletmeye kabulünde yumuşak zeytinlerin ayıklanması yapılamamaktadır. Üretim 

sonrası-ambalajlama öncesinde ise ayrım el ile dokunarak 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 

boyunu kullanan sistemlerle entegre olarak çalışabilecek ayırma makineleri ile zeytinlerin doku 

sertliğine göre ayrılmasını amaçlamaktadır. 

Önceki çalışmalarda zeytinlerin 740ve 1670 nm dalga boylarında yansıma ve 975 

tranmisyon ölçümleri ile doku sertliklerine göre ayrılabilecekleri belirtilmiştir. Ancak bu 

çalışmalar laboratuvarda küçük hazneli cihazlar ile gerçekleştirilen ölçümler ile elde edilmiştir. 

Zeytin sanayinde serbest düşme sırasında ve konveyörde taşınırken olmak üzere iki farklı 

yöntem ile renge göre ayrım yapan makine bulunmaktadır. Projede yansıma ölçümü yapan 

sensörün bu iki farklı tarzda ayrım yapan makine ile birlikte kullanılarak doku sertliğine göre 

ayrım yapılması hedeflenmektedir. Bu amaçla ilk olarak yumuşak ve sert doku zeytinlerde 

bahsedilen şekilde hareketli sistemlerde yansıma taraması yapılacaktır. Ayrımın en iyi yapıldığı 

dalga boyu belirlenecek ve sistem bu dalga boyunda çalıştırılacaktır. Daha sonra ayrım başarısı 

ölçülerek sistemin performansı ortaya konacaktır. Projenin son yılında proje partneri olan 

sanayi kuruluşları ile işbirliği yapılarak renge dayalı ayrım yapan makinelerin doku sertliğine 

göre ayrım yapabilecek şekilde dönüştürülmesi ve başarısının belirlenmesi üzerinde 

çalışılacaktır.  

Proje Başlığı (1) 
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 Müdürlüğü -

YALOVA 

Proje Lideri Dr. Yasin ÖZDEMİR 

Proje Bütçesi  35.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2020-31/07/2022 
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PROJE ÖZETİ  

Ülkemizde sofralık zeytin üretiminde yüksek oranda doğal salamura yöntemi 

kullanılmaktadır. Özellikle doğal salamura siyah sofralık zeytin üretiminde 6 aya varan bir 

sürede zeytinler %15’e varan salamura içerisinde bekletilerek acılık giderme ve fermantasyon 

gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu yöntemlerde süreyi kısaltmak amacıyla ısıtma, salamura 

devir daimi veya hava pompalama ile karıştırma ve havalandırma işlemleri geleneksel yönteme 

ilave edilerek uygulanmaktadır. Ancak bu uygulamalar acılık giderme süresini ancak 1-3 ay 

kadar kısaltabilmektedir. Üreticiler geleneksel zeytin lezzetini farklılaştırmadan, düşük yatırım 

ve işletme maliyetine sahip ve kısa sürede acılık gidermeyi mümkün kılacak yeni teknolojilere 

ihtiyaç duymaktadır. Proje bu ihtiyaca cevap verebilmek amacıyla kesikli çalıştırılan ultrases 

destekli salamurada acılık giderme denemeleri yapılacaktır. Bu sayede kısa sürede ve doğal 

salamura zeytin üretimi gerçekleştirilebilecektir.  

Projede salamura sıcaklığı en fazla 30oC’ye olarak ayarlanacak ve 100, 200 ve 300 W/kg 

zeytin olacak şekilde çalıştırılan ultrases destekli salamura (%5 ve %10) içerisine yerleştirilen 

siyah Gemlik zeytinlerin acılıkların giderilmesi duyusal olarak takip edilecektir. Duyusal değeri 

9 birimlik skalada 2’ye düştüğünde işlem sonlandırılacaktır. İşlem süresi, duyusal analiz ve 

doku sertliği analizi sonuçlarına göre en iyi sonuçları veren iki yöntem seçilerek projenin ikinci 

aşamasında kullanılacaktır. Seçilen yöntem ile acılık giderme sonrasında ultrasesin kavitasyon 

etkisinin tespit edilmesi için küf, maya ve toplam aerobik bakteri sayımı gerçekleştirilecektir. 

Acılık giderme işlemi sonlandırıldıktan sonra zeytinler pH sı 5’e ve tuzu %5’e ayarlanmış 

salamuraya konacak ve zeytinlerin üzerine baskı (1 kg baskı/5 kg zeytin) uygulanacaktır. 

Zeytinlerin salamurasına 107 kob/mL Lactobacilus plantarum olacak şekilde inokulasyon 

yapılacaktır. Salamuranın pH değeri 4,5’e düşene kadar fermantasyon devam ettirilecektir.  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. Üretilen zeytinler modifiye 

atmosferde paketlenecek ardından pastörize edilerek ve pastörize edilmeden 20oC'de muhafaza 

altına alınacaktır. Paketlenmiş ürünün raf ömrü boyunca duyusal ve mikrobiyolojik değişiminin 

belirlenmesi amacıyla 15 ay boyunca üç ayda bir anaerobik bakteri, küf ve aya sayımı ve 

duyusal analiz gerçekleştirilecektir. Ayrıca projeden elde edilen bilgiler doğrultusunda 

sanayiden özel sektörden iki ortak ile sanayi ölçekli olarak ultrases probu ve ultrasonik banyo 

uygulamaları ile acılık giderme denemeleri yapılacaktır. Bu sayede proje ile hem yöntem 

geliştirme hem de bu yöntemin sanayi ölçekli olarak denenmesi sağlanacaktır.  

Proje Başlığı (2) Ultrases Uygulaması ile Sofralık Siyah Zeytin Üretimi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A3/P3/2019 

Yürütücü Kuruluş 
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -

YALOVA 

Proje Lideri Dr. Yasin ÖZDEMİR 

Proje Bütçesi  25.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2020-31/12/2022 
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PROJE ÖZETİ  

Dünyada her yıl 1,3 milyar tondan fazla gıda atık ve yan ürün olarak çıkmaktadır. 

Türkiye’de  toplam gıda kaybı  yaklaşık 13,7 milyon ton/yıl dır. TUİK verilerine göre ise 

ülkemizde 2017 yılında  62904 ton kestane üretimi gerçekleşmiştir. Son yıllarda gıda sanayinde, 

kozmetik sanayinde ve tekstil sanayinde zararlı etkilerinden dolayı sentetik boyalar yerine 

doğal kaynaklı boyalara ilgi artmıştır. Bursa bölgesi kestane şekeri üretiminin yoğun olduğu bir 

bölgedir.  Üretim esnasında yan ürün olarak ortaya çıkan kestane kabuğu antioksidan, renk 

maddeleri vitaminler gibi  biyolojik değerli bir çok maddeyi içermektedir.  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. Daha sonra en iyi renk değeri veren (L,a,b ve spektrofotometrede 

melanin konsantrasyonu) ekstrakt enkapsüle edilecek ve optimize edilerek dayanıklı hale 

getirilecektir. Enkapsüle ürün elde edildikten sonra özellikle bu ürünün renk değerleri, melanin 

konsantrasyonu, antioksidan aktivitesi ve fenolik asit içeriği, antibakteriyel özellikleri, toksisite 

analizleri ve şelatlama özelliği araştırılacaktır.   

Proje Başlığı (3) 

Farklı Ekstraksiyon Yöntemleriyle Elde Edilen Kestane Kabuğu 

Pigmentlerinin Enkapsüle Edilerek Fizikokimyasal 

Özelliklerinin Belirlenmesi ve Gıda Sanayinde Kullanım 

Olanaklarının Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/20/A3/P4/1876 

Yürütücü Kuruluş 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü  Müdürlüğü - 

BURSA 

Proje Lideri Serhat KOÇER 

Proje Bütçesi  94.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2020-31/12/2021 
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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 diyet lif ve antioksidan profilleri bakımından analiz edilecektir. Üstün 

genotipleri belirlemek için, genotiplerin ve sulu ve kuru yetişme ortam farklılıklarının, toplam 

diyet liflere, fenolik maddelere ve antioksidan aktivite değerlerine etkileri araştırılacaktır. 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 yürütülecektir.  

Proje Başlığı (4) 

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 Müdürlüğü 

- KONYA 

Proje Lideri Dr. Çiğdem MECİTOĞLU GÜÇBİLMEZ 

Proje Bütçesi  58.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2020-31/12/2021 
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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 kişilere 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.   

Proje Başlığı (5) 
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 Müdürlüğü-MALATYA 

Proje Lideri Yüksel SARITEPE 

Proje Bütçesi  74.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2020-31/12/2021 
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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 çeşitleri, 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.  

Proje Başlığı (6) 
Bazı Kayısı Çeşitlerinin Reçel ve Marmelat İşlemeye 

Uygunluklarının Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A3/P2/1693 

Yürütücü Kuruluş Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-MALATYA 

Proje Lideri Belgin ÇELİK 

Proje Bütçesi  40.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2020-31/12/2021 
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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.  

Proje Başlığı (7) 
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 Müdürlüğü - MERSİN 

Proje Lideri Ali TEKİN 

Proje Bütçesi  30.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2020-31/12/2021 
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PROJE ÖZETİ 

Tropikal, subtropik ve Akdeniz iklimlerinde yetişebilen Amerikan armudu olarak da 

adlandırılan Avokado (Persea americana Mill.), vitamin yönünden zengin, eşsiz yağ 

kompozisyonuna ve diğer meyvelere oranla düşük şeker içeriğine sahiptir. Ülkemizde çok 

bilinir olmamakla birlikte son yıllarda avokadonun üretim alanlarının yavaş da olsa artması ve 

besleyici değeriyle hemen hemen her diyet listesinde yer alması bilinirlik seviyesini 

artırmaktadır. FAO aracılığıyla fidanları ilk olarak 1970’li yıllarda ülkemize getirilen avokado, 

Muğla’dan Hatay iline kadar olan kıyı şeridinde yetiştirilebilmektedir. Ancak Türkiye avokado 

üretim potansiyelini yeterince değerlendirememektedir. Üretimimiz 2008 yılında 1000 ton iken 

2017’de 2765 ton olmuştur (Anonim, 2018). FAO verilerine göre Dünyada 2016 yılında 

avokado üretimi 5.5 milyon ton ve toplam ticaret hacmi yaklaşık 4.5 milyar Amerikan doları 

seviyesindedir (Anonymous, 2017). Avokado üretim potansiyelimizi kullanarak dünya 

ticaretinde önemli bir pay sahibi olabileceğimiz düşünülmektedir. 

Ülkemizde avokado genellikle işlenmemiş halde meyve olarak marketlerin meyve sebze 

reyonunda ya da manavlarda satışa sunulmaktadır. Günümüzde tüketicilerin yoğun çalışma 

koşullarından ötürü hazır gıdalara olan eğilimleri artmaktadır. Sağlıklı beslenme bilincinin 

gelişmesiyle birlikte şeker içeriği düşük sağlıklı besleyici ürünler daha çok tercih edilmektedir. 

Avokado sosunun bu ürünlerden biri kapsamında değerlendirilebileceği düşünülmektedir.    

Avokadonun arzının düşük olması nedeniyle diğer meyvelere oranla nispeten fiyatı yüksek olup 

mevsimi dışında (Mayıs-Eylül ayları arasında) çok daha yüksek fiyatlara satılması tüketicinin 

talebini olumsuz yönde etkilemektedir.  Mevsiminde hasat edilen ürünlerle birlikte, şekil ve 

boyut yönünden sofralık değerini yitirmiş ve/veya tüketiciye sunulamayacak kadar berelenmiş 

meyveleri domates, sarımsak, limon suyu vb. ilavesi ile birlikte tüketicilerin damak tadına 

uygun avokado sosu üretilmektedir. 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. Ayrıca sosun bileşenleri belirlenerek hazır gıda sektörüne 

besleyici değeri yüksek, raf ömrü meyveye göre nispeten fazla, ekonomik bir ürün 

kazandırılmaya çalışılacaktır. Böylece avokadonun bilinirliği ve ürüne olan talep 

artırılabilecektir.  

Proje Başlığı (8) 
Avokado Sosu Üretiminde Termosonikasyon Uygulaması ve 

Sosun Bazı Bileşenlerinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/20/A3/P6/1715 

Yürütücü Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-MERSİN 

Proje Lideri Halil ESİMEK 

Proje Bütçesi  22.000 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2020-31/12/2021 
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PROJE ÖZETİ 

Diyet liflerince zengin olan incir ve kestane meyveleri, yüksek antioksidan kapasitesi ve 

dengeli makro-mikro mineral içeriğinden dolayı doğal fonksiyonel gıdalardan sayılmaktadırlar. 

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. En eski muhafaza ve değerlendirme 

yöntemlerinden birisi olan pestil, orta doğu ülkelerinde ve ülkemizde geleneksel bir gıdadır. 

İncir pestili, yaygın olmamakla birlikte bazı bölgelerde yöresel olarak üretilmektedir. Pestil gibi 

endüstriyel gıda ürünlerinin ihracat potansiyeli yüksek olmasına rağmen geleneksellikten öteye 

taşınamamıştır. Bu güne 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 hedeflenmektedir. Projede Sarılop ve 

Bursa siyahı incir çeşitlerine ait yaş meyvelerden incir pestili ve kestaneli incir pestili 

üretilecektir. Denemelerde katkısız, % 2-4 kestane unu ve % 4-8 kestane parçacıkları içeren 

formülasyonlar çalışılacaktır. Pestil üretim prosesi çift cidarlı açık kazanlarda 80 °C’yi 

geçmeden uygulanacak olup kurutma işlemi 60°C ve 1.5 m/s hava akış hızındaki kabin tipi 

kurutma fırınında yapılacaktır. Ürünler vakum altında ambalajlanarak oda koşullarında 12 ay 

süre ile muhafaza edilecektir. Depolama başlangıcında ürünlerin geniş anlamda besin içeriği 

tespit edilirken depolama süresince kalite analizleri yapılacaktır.  

Proje Başlığı (9) İncir Pestili Üretiminde Kestane Kullanımının Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/20/A3/P6/1789 

Yürütücü Kuruluş İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-AYDIN 

Proje Lideri Ramazan KONAK 

Proje Bütçesi  35.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2020-31/12/2021 
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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, Antep civarında Sultani inciri ve 

Halebi gibi çeşitler kurutularak değerlendirilmektedir. Fakat bu çeşitlerin meyve kalitesi ve 

besin içeriği ile ilgili kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır.  

Bu çalışma ile milli çeşit parselinde bulunan bazı yerel çeşitlerin (Akça, Bardacık, 

Yeşilgüz)  ve bölgesel olarak yetiştirilen önemli çeşitlerin ( Fethiye Kaya, Halebi, Sultani, 

Melli, Keten Köyneği) kurutmalık özellikleri ve geniş kapsamlı besin içeriği verilerinin 

belirlenmesi ve standart kurutmalık çeşitlerimizle (Sarılop ve Sarızeybek) kıyaslanması 

amaçlanmaktadır. Bu amaçla, İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Koleksiyon bahçesinde yer 

alan toplam 11 çeşit kullanılacaktır. Bu kapsamda, incirler geleneksel güneşte kurutma 

yöntemiyle kurutulacak; fenolik madde miktarı, antioksidan aktivite, şeker bileşenleri, makro 

ve mikro element içeriği tespit edilecektir.  

Proje Başlığı (10) 
Kurutmaya Uygun Bazı İncir Çeşitlerinin Besin İçeriği ve Kalite 

Özelliklerinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A3/P2/1874 

Yürütücü Kuruluş İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-AYDIN 

Proje Lideri Nilgün TAN 

Proje Bütçesi  35.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2020-31/12/2021 



                                                                                                           2020’de Başlayan Projeler 

52 

 

 

PROJE ÖZETİ 

Antioksidanların gıdaların akrilamid seviyesini etkileyen parametrelerden biri olduğu 

bilinse de antioksidanların akrilamid oluşumuna olan etkisi yeterli seviyede araştırılmamıştır. 

Bu çalışmada, kızartma öncesi çiğ patates dilimlerini sulu bitki ekstraktında bekletmenin 

patates kızartmasının akrilamid miktarına ve bazı duyusal özelliklerine olan etkisi 

incelenecektir. Yapılacak çalışmamızda, Ege ve Akdeniz bölgesinde geleneksel olarak doğadan 

toplanarak hem gıda hem de farmosötik amaçlarla kullanılan çeşitli yabani otların (Yabani pazı 

(Beta vulgaris var. cicla), Arapsaçı (Foeniculum vulgare), Ebegümeci (Malva sylvestris) ve 

Isırgan (Urtica dodica)) sulu özütleri kullanılacaktır. Bu otların seçilme nedeni, proje istirakçısı 

kurumlarda yapılan çalışmalarda ve diğer çalışmalarda bu otların yüksek miktarda antioksidan 

içerdiğinin saptanmasıdır. Öncelikle sonifikasyon (ultrasound) yöntemiyle (gerekirse soxhlet 

yöntemide denenecektir) organik çözücü kullanılarak bitki özütleri elde edilecektir. Hazırlanan 

özütler organik çözgen tamamen uzaklaştırıldıktan sonra su ile belli hacimlere tamamlanarak 

araştırmada kullanılacak preparatlar hazırlanacaktır. Aynı zamanda özütlerin içerdiği toplam 

fenolik, flavonoid madde miktarı ve antioksidan aktivitesi spektofotometrik analiz yöntemi ile 

ölçülecektir. Farklı konsantrasyonlarda (0 g/L, 0.1 g/L, 1g/L, 10 g/L) hazırlanacak bitki 

özütlerinde 200 gram aynı boyutlarda (kalınlık-2 mm) doğranmış Agria çeşidi patates dilimleri 

değişen sürelerde (1, 5 ve 10 dakika) bekletilecektir. Akabinde, ev tipi fritöz kullanılarak 

patatesler 170°C'deki palm yağında 5 dakika kızartılacaktır. Kızartılan patateslerde akrilamid 

analizinin yanında duyusal ve renk analizi yapılacaktır. Akrilamid analizi sıvı kromatografisi-

kütle-kütle spektrometresi (LC-MS/MS) cihazı kullanılarak gerçekleştirilecektir. 12 kişiden 

oluşan panelist grubundan örnekleri kendi içlerinde tat, koku, tekstür ve genel görünüş 

özelliklerine göre puanlamaları istenecektir. Ürünlerin renk ölçümü Konica Minolta 

spektrofotometre cihazı yardımıyla yapılacaktır ve sonuçlar L*, a*, b* değeri şeklinde ifade 

edilecektir. Yapılacak araştırma sayesinde, insanlar için potansiyel bir kansorejen olan 

akrilamid ülkemizde ve tüm dünyada yaygın olarak tüketilen bir üründe azaltılmaya 

çalışılacaktır. Ayrıca, bu çalışmanın sonuçları Türk Gıda Kodeksinde yasal limiti olmayan 

akrilamid içinde bir veri oluşturacaktır.  

Proje Başlığı (11) 
Bazı Yabani Bitkilerin Özütlerinin Patates Cipsinin 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 
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PROJE ÖZETİ 

Enginar (Cynara cardunculus L. var. scolymus) Akdeniz ülkelerinde yetişen önemli kültür 

bitkilerinden biridir. Ülkemizde “Sakız”, “Bayrampaşa” ve yerel tipler gibi enginar tiplerinin 

yetiştiriciliği yapılmaktadır ve bu tiplerin popülasyon içerisinde geniş bir varyasyon 

oluşturduğu görülmektedir. Bu enginar tiplerine ek olarak son yıllarda bazı yabancı hibrit 

enginar çeşitlerinin de üretilmeye başlanmıştır. Enginar bitkisi yüksek sinarin etken maddesi 

içeriği nedeniyle, karaciğer koruyucu, antibakteriyal, anti-HIV, safra taşı önleyici, 

antikarsinojenik, antioksidatif, kolesterol biyosentezi ve LDL oksidasyonunu önleyici olarak 

kullanılmaktadır. Enginarın tüketilen kısmı, olgunlaşmamış çiçek tablasıdır ve bu baş kısmının 

yaklaşık %30’unu oluşturmaktadır. Geriye kalan brakte yaprakları ve sapları ise yetiştirildiği 

alanda yüksek miktarda atık olarak ortaya çıkmaktadır.  

Sunulan projenin ilk aşamasında, Marmara Bölgesi’nde enginar yetiştiriciliğinin yoğun 

olarak gerçekleştirildiği Bursa ilinden temin edilecek olan “Bayrampaşa” tip, Ege Bölgesi’nde 

enginar üretiminin en fazla yapıldığı İzmir ilinden temin edicek “Sakız” tip enginarların brakte, 

yaprak ve sap kısmında bulunan biyoaktif bileşenler, toplam fenol ve antioksidan miktarları 

belirlenecektir. Projenin ikinci aşamasında, atık olarak değerlendirilen enginar yaprak, sap ve 

braktelerinde yüksek oranda bulunan sinarin başta olmak üzere farklı biyoaktif bileşenlerin 

ekstraksiyonu aşamasında mikrodalga destekli ekstraksiyon yöntemi uygulanacak, 

ekstraksiyon işlemi için farklı sıcaklıklar, farklı çözücü tipleri ve oranlarında deneysel 

çalışmalar yapılacak ve ekstraksiyon optimize edilecektir. Ekstraksiyon sonucu elde edilen 

sinarin başta olmak üzere farklı biyoaktif bileşenler, maltodekstrin 5-10 DE, arap zamkı, 

kitosan olmak üzere farklı kaplama malzemeleri kullanılarak enkapsule edilecek ve bu şekilde 

gıda takviyesi haline getirilecektir. Ekstratın enkapsülasyonu ile hazırlanan kapsüllerin, 

laboratuvar şartlarında hazırlanan mide, bağırsak ve kolon ortamlarındaki salınımları ve 

biyoaktif bileşenleri, toplam fenol içerikleri ve antioksidan aktivite özellikleri incelenecektir. 

Projenin son aşamasında ise, enginar tablası farklı pişirme yöntemleri kullanılarak, pişirilecek 

ve enginarın pişirme sonucu kalan biyoaktif bileşenleri, toplam fenol ve antioksidan özellikleri 

incelenecektir. Bu sayede, bahçeden sofraya enginar sebzesinin pişirme yöntemine göre besin 

içeriğindeki değişim belirlenecektir.  

Proje Başlığı (12) 

Enginar Genotiplerinin Biyoaktif Bileşenlerinin Belirlenerek 

Artıklarından Biyoaktif Madde Ekstraksiyonu, 

Enkapsülasyonu ve in Vitro Biyoerişilebilirliğinin İncelenmesi 

(Doktora Projesi) 

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 
01/01/2020-31/12/2023 
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PROJE ÖZETİ 

Osmaniye ili yerfıstığı tarımı için uygun iklim ve toprak koşullarına sahip olduğundan 

yerfıstığı tarımı, sanayisi ve ticareti oldukça gelişmiştir. Yerfıstığı hasat sonrasında farklı 

koşullara sahip depolarda depolanmaktadır. Depolama sadece ürünün bozulma dayanımını 

değil aflatoksin düzeyini ve diğer kalite kriterlerini de değiştirmektedir. Uygun olmayan 

depolama koşullarında A. flavus ağırlıklı olarak yağlı tohumlu ürünlerin tohumunda aflatoksin 

oluşturma kapasitesine sahiptir. İnsan ve hayvan sağlığını tehlikeye sokması nedeniyle 

aflatoksinin tespit edilmesi ve oluşumunun engellenmesi için uygun depo koşullarının 

oluşturulması son derece önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada; Osmaniye ilinde farklı özelliklere sahip yerfıstığı depolarına giren yerfıstığı 

ürünlerinden ve belirli bir süre sonra çıkan yerfıstığı ürünlerinden örnekler alınacak ve 

aflatoksin ve diğer kalite düzeylerindeki değişim incelenecektir. Sonuçta, farklı depolama 

koşullarının yerfıstığı mahsulü üzerinde yaptığı etki araştırılacak ve bölgede mevcut depolama 

koşullarından ideal olanları belirlenecektir. Aflatoksin analizleri HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı 

Kromatografisi) analiz tekniği uygulanarak, Gıda Kontrol Laboratuarı tarafından tespit 

edilecektir. Bu çalışmada ekonomik ve toksikolojik bakımdan önemli olan aflatoksinler 

incelenecektir. Sonuçlar AB (Avrupa Birliği) kılavuzlarında ve Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliğinde yer alan sınırlarla karşılaştırılacaktır. Ayrıca depolama süresince yerfıstığının 

yağ ve protein oranlarındaki değişim ve depolama yöntemlerinin bu değişime etkisi de 

araştırılacaktır. Sonuçta, bölgede yaygın kullanılan işletme tesislerindeki ve çiftçi depolarındaki 

yerfıstığının durumu ve geçirdiği değişim hakkında da bilgiler edinilecek ve bu bilgiler 

doğrultusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.  

Proje Başlığı (13) 
Osmaniye’de Yetiştirilen Yerfıstıklarının Aflatoksin Yönünden 

İncelenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/20/A3/P1/2106 

Yürütücü Kuruluş Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-OSMANİYE 

Proje Lideri Deniz SEVİLMİŞ 

Proje Bütçesi  30.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01 /01/2020-31/12/2021 
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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. Uçucu bileşenler, 

zeytinyağının eşsiz ve nefis tadını vermektedir. Zeytinyağının besin değeri, içerdiği yüksek 

oranda oleik asit ve bazı minör bileşenlerin varlığına bağlıdır. Oysa aroması doğrudan uçucu 

bileşenlerle ilgili bulunmaktadır. Genel olarak zeytinyağı, duyusal özelliklerine göre 

tanımlanmaktadır. Avrupa Birliği (AB) yönetmelikleri, pozitif ve negatif özellikleri 

değerlendiren bir panel testi ile natürel sızma zeytinyağının duyusal kalitesini belirlemektedir. 

Duyusal değerlendirmede çeşitli uçucu bileşiklerin negatif ve pozitif özelliklerden sorumlu 

olduğu kabul edilmektedir. Minör yada majör olsun uçucu bileşenler, zeytinyağı kalitesi için 

çok önemlidir; koku eşiğinin altında bile olsa, oluşum ve bozulma yollarını anlamak açısından 

önemlidir ve kalite göstergesi olarak yararlı bilgiler sağlayabilmektedir. Tüm uçucu bileşikler, 

zeytinyağında olabilecek hileyi veya ransiditeyi tespit etme ve ayrıca bileşiminde kullanılan 

zeytin çeşitlerini belirleme gibi kalite faktörlerini bulmada kullanılabilmektedir. 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. 

Önerilen proje ile enstitümüz Kemalpaşa Üretim ve Uygulama Sahası’nda bulunan 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 ( 

var- yok yılı) hasat edilerek uçucu bileşiklerinin karakterizasyonlarının yapılması 

amaçlanmaktadır. Ayrıca duyusal analizleri ile uçucu bileşiklerinin karakterizasyonları 

arasındaki ilişkinin lezzet profillerinin incelenmesi ile ortaya konulmasına da çalışılacaktır. Bu 

proje ile 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.  

Proje Başlığı (14) 

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 Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-İZMİR 

Proje Lideri Berna YILDIRIM 

Proje Bütçesi  74.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2020-31.12.2022 
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Proje Başlığı (1) 
Aronya (Aronia melanocarpa (Michx) Eliot) Meyve Suyu 

Antosiyaninlerinin Isıl ve Depolama Stabiliteleri     

(Doktora Tez Projesi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/17/A03/P01/120 

Yürütücü Kuruluş 
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - 

YALOVA 

Proje Lideri Aysun ÖZTÜRK 

Proje Bütçesi  78.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2017 - 01.07.2019 

PROJE ÖZETİ  

Aronya taze olarak tüketilebildiği gibi buruk bir tada sahip olmasından dolayı genellikle 

gıda sanayisinde meyve suyu, konsantre, reçel, kuru meyve, çay, şarap ve diğer alkollü 

içeceklere işlenmektedir. Ayrıca koyu mor renginden dolayı doğal gıda boyası olarak da 

kullanılmaktadır. Aronyanın kimyasal bileşiminin çeşit, olgunluk, iklim, hava, hasat zamanı ve 

gübreleme gibi faktörlere bağlı olarak değiştiği ve bu bileşenlerin oldukça değerli olduğu 

yapılan birçok çalışmada belirtilmiştir. Aronya fenolik asitler, proantosiyanidinler, 

antosiyaninler, flavonoller ve flavanonlar olmak üzere birçok polifenol bileşeğe sahiptir. 

Aronyanın bu polifenol bileşenlerinin sağlık üzerine etkilerinin araştırıldığı onlarca çalışmada 

anti-kanser, antioksidan, anti-inflamatuar, anti-aterojenik (damar içinde daralma) ve 

antidiyabetik özelliklerinin olduğu birçok bilim adamı tarafından rapor edilmiştir. 

Projede; Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde üretim denemelerine 

başlanan ‘Viking’ ve ‘Nero’ çeşidi aronya meyvelerinin renk ve tadından sorumlu antosiyanin 

ve fenolik madde kompozisyonları HPLC ile tanımlanıp miktarları belirlenecektir. Elde edilen 

veriler doğrultusunda renk içeriği yoğun olan çeşit berrak meyve suyuna işlenerek elde edilen 

meyve suyunun renginden sorumlu pigmentlerin (antosiyanin) farklı proses sıcaklıklarındaki 

(80°C, 90°C, 100°C) ısıl stabiliteleri belirlenecektir. Ayrıca, elde edilen aronya meyve suyu 

konsantre edilerek farklı sıcaklıklardaki (4°C, 20°C) depolama stabiliteleri saptanacaktır. 

Dönem Bulguları: 

Viking ve Nero aronya meyve sularına ait Brix, pH, bulanıklık özellikleri tespit edilmiştir. 

Viking ve Nero meyve sularına 80°C, 90°C ve 100°C’ de gerçekleştirilen her bir sıcaklık 

uygulaması için antosiyanin kaybı izlenmiştir. Viking ve Nero aronya suyu konsantrelerinin 

4°C, 20°C ve 37 °C’ de depolanmasına ait toplam antosiyanin ve % parçalanma değerleri 

belirlenmiştir. Viking ve Nero aronya suyu konsantrelerinin 37°C’ de depolanmasına ait 

antosiyaninlerin degradasyonuna ilişkin kinetik parametreler elde edilmiştir.  

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Projede planlanan 4°C ve 20°C’ de depolanan konsantrelerin antosiyanin parçalanmaları 

%75’e ulaşmadığı için depolamalar devam etmektedir. Bu sebeple, proje için 1 yıl ek süre talep 

edilmektedir. 



                                                                                                           Devam Eden Projeler 

58 

 

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) 

kullanılacaktır. Ayrıca, gravimetrik yöntem de uygulanarak sonuçlar karşılaştırılacaktır. 

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 analizi 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 başlanılmıştır. Öncelikle, vanilya-sülfirik asit çalışması için uygun dalgaboyu 

tespit edilmiştir. Metot uygulama sıcaklığı ve süresinin tespiti çalışmaları diosgenin ve 

Gypsophila Oldhamina saponini standardı ile 544 nm’de gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, çöven 

ekstraktı ve tahin helvasında toplam saponin analizi gravimetrik olarak tespit edilmiştir. Çöven 

ekstraktı ve tahin helvasından saponinlerin ekstraksiyonu çalışmalarına başlanılmıştır. Henüz 

optimizasyon tamamlanamamıştır. Spektrofotometrik analiz öncesi ön ekstraksiyon ve 

saflaştırma adımlarının karşılaştırılması çalışmaları devam etmektedir. 

Darboğazlar:  

Kullanılacak standartların Türkiye’de hali hazırda dağıtıcı firması olmadığı için bir kısmı 

Haziran 2019 yılından itibaren gelmeye başlamıştır. Ancak, bir kısmının alımı ise Aralık 2019 

da tamamlanabilmiştir. Standart maddelerin geç temin edilmesi nedeniyle bazı çalışmalara geç 

başlanılabilmiş, bazılarına ise hiç başlanılamamıştır. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Proje takvimindeki gecikmeler nedeniyle çalışmalarının tamamlanması için projenin 1 yıl 

uzatılması talep edilmektedir. 

Proje Başlığı (2) 
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  Müdürlüğü - 

BURSA  

Proje Lideri Ayşegül ARIKAN ASAN 

Proje Bütçesi  35.000 TL   

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2019 - 31.12.2019 
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PROJE ÖZETİ  

RNase A, ribonükleik asidi parçalayan bir enzim olup, sığır pankreasından elde 

edilmektedir.  RNase A, biyokimyasal tepkimeleri başlatan, hızlandıran ve tepkime sonunda 

başlangıç yapısını koruyarak tepkimeden ayrılan protein yapısındaki katalizör bileşiklerdir. 

Kaliteli DNA izolatı elde etmek için RNase A kullanılır. Bu enzim sayesinde, ortamdaki 

RNA’lar giderilir ve daha saf DNA izolatı elde edilir. Saf DNA izolatı ile GDO analizleri daha 

etkin ve verimli olarak gerçekleştirilir. Bu proje ile doğru DNA/RNA oranını tespit etmek için, 

DNA izolasyonunda kullanılan RNase A enziminin ürün gruplarına göre uygulama şartlarının, 

DNA miktar ve saflığına ile bitki plant geni varlığına etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Projede 

işlenmiş ve işlenmemiş olarak 4 farklı üründe, üç tekrarlı 18 farklı RNase A uygulaması 

yapılmıştır. 

Dönem Bulguları: 

Projede materyal olarak işlenmiş ve işlenmemiş 4 farklı üründen, işlenmemiş ürün olan 

soya ve mısırda 3 tekrarlı olarak DNA izolasyonu gerçekleştirilmiştir. İzolatlara 18 farklı 

RNase A uygulaması yapılmıştır. Elde edilen izolatlarda nanodrop spektrofotometre okumalar 

yapılarak DNA miktarı ve saflığı ölçülmüştür. Çalışmalar devam etmektedir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

ATK’da alınan karar gereği proje başlığı değiştirilmiştir. Ancak, değiştirilen başlık proje 

içeriğini yansıtmamaktadır. ATK’da önerilen “Çeşitli Gıda Ürünlerinde GDO Analizleri  DNA 

İzolasyonlarının Optimizasyon Çalışması” başlığı içeriği yansıtmadığı için yeniden eski başlık 

olan “DNA İzolasyonunda Kullanılan RNase A Enzim Uygulamalarının DNA Miktar ve 

Saflığına Etkileri” Proje başlığının kullanılması önerilmektedir.  

Ön çalışmalar sonucunda süpernatanta RNase A uygulandığı zaman etkin sonuç alındığı 

tespit edilmiş ve farklı miktar ve süreler birlikte projeye ilave edilmiştir. Ayrıca, bazı 

uygulamaların da projeden çıkarılması öngörülmüştür.   

Projede kullanılacak malzeme ve kitlerin geç temin edilmesi sebebiyle projenin 1 yıl 

uzatılması talep edilmektedir.  

Proje ekibinde görevli Mühendis Melek BALCI’nın başka bir kuruma tayininden dolayı 

projeden çıkarılması ve bölümümüze görevlendirilen Vet. Hek. Halil ER’in projeye dahil 

edilmesi talep edilmektedir. 

 

Proje Başlığı (3) 
Çeşitli Gıda Ürünlerinde GDO Analizleri için DNA 

İzolasyonlarının Optimizasyon Çalışması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/19/A3/P1/1021 

Yürütücü Kuruluş 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü  Müdürlüğü - 

BURSA  

Proje Lideri Dr. Fatma GÜNGÖR BOYNUEYRİ 

Proje Bütçesi  62.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2019 - 31.12.2019 
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PROJE ÖZETİ  

Proje ile varolan fakat kullanılmayan bilgiler güncellenecek, eksikler tamamlanacak, 

yapılan hatalar düzeltilebilecektir.  

-Naturel sızma zeytinyağı, yapılan güncellemeler neticesinde gerçek kimliğine kavuşabilecek, 

zeytinyağına yapılan haksızlık veya ‘ağır yağ’ tabiri giderilebilecektir. 

-Üretici, bilgisi dahilinde ve bilgisizce yaptığı hatalı uygulamadan vazgeçecek, tüketicilerde 

meyve suyu mahiyetindeki zeytinyağını öğrenebilecek ve ulaşabilecektir. 

-Yapılacak çalışma ile güncel ambalajlamanın durumu belirlenecektir.  Mevcut ambalajlama 

seçiminin doğruluğu denenmiş olacaktır. Halen ambalajın gıdaya etkisi ile ilgili yeterli bilgi 

bulunmamaktadır. Bilindiği üzere, bu yeni bir durumdur. Migrasyon testleri uygulanmaya 

başlanmasına karşın çalışmaların özellikle gıda bazında artarak devam etmesi fayda 

sağlayacaktır. 

-Ambalaja dair bilgilerin güncellenmesi üretici ve tüketici açısından olduğu gibi ayrıca, ilgili 

Resmi Otorite tarafından yeniden değerlendirilebilecek elde edilen veriler ışığında bazı 

uygulamalar ilave edilebilecek ve düzenlemeler gerçekleştirilebilecektir. 

-Son kullanım tarihi oluşturulmasıyla ilgili daha gerçekçi bir uygulama yapılabilecektir. 

 

Dönem Bulguları:  
Zeytincilik Araştırma Enstitüsünden temin edilen yağlar, Gıda ve Yem Kontrol Merkez 

araştırma Enstitüsüne getirilerek 25ºC’ de depolanmaktadır. Toplam fenol analiz metodu 

(HPLC) çalışılabilir hale getirilmiştir. Depolama boyunca 2 ayda bir ransimat, serbest yağ 

asitliği, peroksit değeri, yağ asitleri kompozisyonu, toplam fenol analizleri yapılmaktadır. 

Depolamanın 23. ayına gelinmiştir. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Proje Başlığı (4) 
Naturel Sızma Zeytinyağının Fizikokimyasal ve Duyusal 

Özellikleri ile Raf Ömrü Üzerine Ambalaj Materyalinin Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/18/A3/P5/120 

Yürütücü Kuruluş 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü  Müdürlüğü - 

BURSA 

Proje Lideri Pervin UZUN 

Proje Bütçesi  20.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2018 - 01/01/2021   
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PROJE ÖZETİ  

Monokloropropandiol (MCPD) esterleri ve glisidil esterleri proses kontaminantlarıdır ve 

yağların yüksek sıcaklığa tabi tutulması ile oluşurlar. Yapılan birçok araştırmadan elde edilen 

sonuçlara göre yüksek sıcaklık uygulamasına bağlı olarak en yüksek 3-MCPD miktarı rafine 

bitkisel yağlarda (palm, zeytin) iken, naturel sızma yağlarda tespit edilebilir düzeylerin altında 

bulunmuştur. Ülkemizde fırıncılık ürünleri en çok tüketilen ürünlerdendir. Özellikle kahvaltı 

ve gün içinde çokça tüketilmekte olan bu ürünlerdeki 3-MCPD ve Glisidil Esterleri tespiti ile 

ilgili bir çalışma yapılmamıştır.  Yapılacak bu çalışma ile fırıncılık ürünlerinde kullanılan yağda 

ve proses sonrası elde edilen ürünlerde proses bulaşanları (3-MCPD ve Glisidil Esterleri) tespit 

edilecektir. 

Dönem bulguları: 

Henüz analizlere başlanılmadığı için dönem bulgusu yoktur. 

Darboğazlar: 

Sağlık durumu mazereti sebebiyle analizlere başlanılamamıştır. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Darboğaz sebebi ile 1 yıl uzatma talep edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Başlığı (5) Fırıncılık Ürünlerinde 3–MCPD ve Glisidol Esterlerinin Tespiti 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/19/A3/P1/1276 

Yürütücü Kuruluş 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü  Müdürlüğü - 

BURSA  

Proje Lideri Müge NEBİOĞLU 

Proje Bütçesi  46.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2019 - 31.12.2019 
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Proje Başlığı (6) 

Ülkemizde Yetiştirilen Standart Antepfıstığı Çeşitleri ile Yeni 

Tescil Edilmiş Çeşitlerin Besin Kompozisyonu ve Bazı Kalite 

Özelliklerinin Belirlenmesi 

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

Yürütücü Kuruluş Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - GAZİANTEP 

Proje Lideri Ahmet ŞAHAN 

Proje Bütçesi  23.500 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2018 - 31.12.2019 

PROJE ÖZETİ  

Dünya antepfıstığı üretiminde 3. sırada yer alan ülkemizde, antepfıstığı ihracatının 

artırılması uluslararası piyasada yabancı çeşit antepfıstıkları ile tat ve aromanın yanında 

görünüş ve albenisiyle de rekabet edebilecek yeni çeşitlerin ıslahını zorunlu hale getirmektedir. 

Bunun yanında, periyodisite eğilimi az ve her yıl ürün veren yeni çeşitlerin ıslahı ülkemiz 

antepfıstığı üretimini artırmakla beraber ihracatı teşvik edici olacaktır. Bu amaçla, Antepfıstığı 

Araştırma Enstitüsünde yapılan ıslah çalışmalarında yüksek çıtlama oranı, düşük periyodisite 

gibi üstün özellikler gösteren “Akıncı” çeşidi; verim, kalite ve albenisi yüksek ve periyodisite 

eğilimi az olan “Tekin” çeşidi ile erken olgunlaşan ve taze tüketime uygun “Barak yıldızı” 

çeşidi tescil edilmiş ancak bu çeşitlerin besin kompozisyonu ve kalite özellikleri henüz 

belirlenmemiştir. Bunun yanında ülkemizin standart çeşitlerinin de (Uzun, Kırmızı, Halebi, 

Siirt) besin kompozisyonları ve kimyasal özellikleri çeşit bazında bilinmemekte, sanayici ve 

çiftçilerden çeşit özellikleri konusunda gelen sorulara cevap verilememektedir.  

Bu proje, ülkemizin standart yerli çeşitleri ile melezleme ve seleksiyon yöntemiyle ıslah 

edilen yeni çeşit antepfıstıklarının besin kompozisyonu ve bazı kalite özellikleri belirlenecektir. 

Aynı zamanda, ülkemiz standart çeşitlerinin toplam fenolik madde içerikleri ve antioksidan 

aktiviteleri çeşit bazında belirlenerek yabancı çeşitlerle karşılaştırılacak ve ülkemiz standart 

çeşitleri ve yeni tescil edilen çeşitlerin üstün yönleri ortaya konacaktır. 

Darboğazlar: 

Alınması planlanan numuneler antepfıstığının periyodisite göstermesi ve meyve tutumu 

olmadığı için alınamamış ve 2019 yılında yapılması planlanan analizler yapılamamıştır. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

2019 yılında planlanan çalışmalar yapılamadığı için 1 yıl uzatma talep edilmektedir. 
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Proje Başlığı (7) 
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  48.720 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2018 - 31/12/2019 

PROJE ÖZETİ  

Ülkemizde kivi yetiştirilen alanlar her geçen yıl giderek artmaktadır. Ülkemizde üretimi 

yapılan kivi çeşidinin tamamına yakını Hayward çeşididir. Dünyada farklı meyve eti rengine 

sahip, tüysüz kivi çeşitlerine olan ilgi artmış ve üretim alanları da genişlemeye başlamıştır. Bu 

gelişmelere paralel olarak ülkemizde de yeni yerli kivi çeşit geliştirme ıslah çalışmaları devam 

etmektedir. Projede, Kivi Islahı-2 adlı TAGEM/BBAD/17/A08/P04/01 numaralı projede 

enstitüde yeni tescil edilen sarı meyve etli kivi çeşidi olan ‘İlk Altın’ ve çeşit adayları HO8 ve 

J284 materyal olarak kullanılmıştır. 

Bu proje ile nem içeriği ve su aktivitesi bakımında güvenli gıda aralığında, renk 

bakımından canlı ya da parlak sarı renkte, kendine özgü tat, lezzet, koku ve aroma gibi duyusal 

özelliklere sahip doğrudan tüketime uygun sertlik ve nitelikte sarı kivi ürünü üretilmiştir. 

Projenin bitkisel materyali olan ‘İlk Altın’çeşidi ve çeşit adayları HO8 ve J284 dilimlenerek ısı 

pompalı kurutucuda kurutulmuştur. Dilimlenerek kurutulan meyvelerde raf ömrü kalite 

analizleri olan: %nem, su aktivitesi, renk, C vitamini, indirgen şeker, toplam fenol, antioksidan 

aktivite ve Toplam küf maya- toplam canlı sayımı analizleri yapılmaya devam etmektedir. Bu 

analizler sonucunda değerlendirilme yapılarak sarı kivilerin kurutmadaki kaliteleri belirlenmiş 

olacaktır. Böylece gerek kivinin ekonomik olarak değerlendirilmesinde gerekse kivinin arz 

fazlası ve küçük boyutta olduğu dönemler için yeni değerlendirme alanının oluşturulması 

bakımından önemli olacağı düşünülmektedir. 

Dönem Bulguları: 

2019 Şubat ayında başlanılan çalışmada, kurutulan meyvelerin (HO8,J284, İlk Altın), her 

ay kalite analizleri (%Nem, su aktivitesi, L* renk değeri, a* renk değeri, b* renk değeri), üç 

ayda bir diğer analizleri (İndirgen şeker  (fruktoz+glikoz,mg/100g) değeri, askorbik asit 

(mg/100g) değeri) yapılmıştır.  

Projede Önerilen Değişiklikler:  

Projede Enstitüde yeni tescil edilen sarı kivi çeşidi İlk Altın ve çeşit adaylarının HO8, J284 

projeye dahil edilmesiyle birlikte çalışmalar 2019 Şubat ayında başlamıştır. Raf ömrü 12 ay 

devam ettiğinden dolayı, 1 yıl uzatma talep edilmektedir. 
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Proje Başlığı (8) 

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 Müdürlüğü - 

BURSA 

Proje Lideri Mehmet Yılmaz KARACA 

Proje Bütçesi  50.210 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2018 - 31/12/2019 

PROJE ÖZETİ  

Bebek ve küçük çocukların ilk iki yıl anne sütü ile beslenmesi, bütün dünyada kabul gören 

ve bu yönde tedbirler alınan bir konudur. Ancak, annenin veya bebeğin sağlık durumunun 

elvermemesi, annenin emzirmeyi tercih etmemesi, annenin çalışma koşullarının emzirmeye 

uygun olmaması gibi nedenlerle bebeğin alternatif gıdalarla beslenmesi gerekebilmektedir. 

Bebek ve küçük çocuk gıdalarının servisinde kullanılan malzemeler içinde, tür olarak 

plastiklerden, polipropilen (PP) biberonlar ve melamin mama tabaklarının gıda ile teması 

sonucu, gıdaya geçebilecek kalıntılar araştırılacaktır. Bu servis malzemelerin de sırası ile yapı 

tür tayinleri, toplam migrasyon analizleri, metal kalıntıları (15 element), melamin analizleri ve 

metal kalıntılarında metot validasyonları yapılacaktır. Projede hedeflenen, bu analizlerin bebek 

servis malzemelerinin rutin kontrolünde kullanılmasıdır. Ayrıca, bu çalışma ile mevzuata veri 

oluşturulacak ve ülkemizdeki mevcut durumun ortaya konulması projenin en önemli çıktısı 

olacaktır. 

Dönem Bulguları: 

44 adet biberon, 84 adet mama tabağı numunesinin temini gerçekleştirildi. Yapı tayini 

analizleri ile numunelerin türleri, poliproplilen biberon ve melamin mama tabakları teyit edildi. 

Toplam migrasyon analizleri gerçekleştirildi. Mama tabaklarında spesifik migrasyon 

analizlerinden ‘’melamin’’ analizleri yapıldı. Metal kalıntı validasyonları ve analizleri devam 

etmektedir. 

Darboğazlar: 

Mineral element analizlerinin ve validasyonlarının 15 farklı element ve 4 farklı matrikste 

olması sebebi ile proje hedeflenen sürede bitirilememiştir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Darboğaz sebebi ile proje için 1 yıl uzatma talep edilmektedir. 
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Proje Başlığı (9) 

Bazı Gıdalarda Alerjenlerin Proteomiks Tekniği Kullanılarak 

Tespiti ve Isıl İşlem Sonrası Alerjenlerin Stabilitesinin 

Araştırılması (Doktora Tez Projesi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/18/A3/P1/546 

Yürütücü Kuruluş 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - 

BURSA 

Proje Lideri Nurcan AYŞAR GÜZELSOY 

Proje Bütçesi  54.039 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2018 - 31/12/2019 

PROJE ÖZETİ  

Gıda alerjisi, tüketilen besinlere karşı bağışıklık sistemi tarafından gösterilen aşırı 

duyarlılık reaksiyonudur. 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 ve çapraz bulaşmış 

ürünlerde alerjenlerin tespiti gıda güvenliği açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu 

çalışmada, fındık, badem, ceviz, antepfıstığı ve susamda alerjen proteinlere ait peptid 

dizilimlerinin proteomiks tekniği kullanılarak belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, 

alerjenlerin ısıl işlem sonrası stabilitesinin belirlenmesi amacıyla fındık ve badem çeşitlerine 

farklı sıcaklıklarda ısıl işlem uygulanarak ısıl işlem sonrası alerjen peptid dizilimlerinin varlığı 

araştırılacak ve ısıl işlem sonrası varlığını sürdüren alerjen peptid dizilimleri marker peptid 

dizilimi olarak belirlenecektir.  Bu dizilimler kullanılarak gıda maddelerindeki alerjen varlığı 

hızlı bir şekilde tespit edilecektir.  

Dönem Bulguları:  

TRIS, amonyum karbonat, dibazik sodyum fosfat ve HCl tamponları kullanılarak ekstraksiyon 

denemeleri gerçekleştirilmiş ve 200mM TRIS/HCl çözeltisi uygun ekstraksiyon çözeltisi olarak 

belirlenmiştir. Uygun ekstraksiyon yönteminin belirlenmesi sonrası MS ve MS/MS analizleri; sıvı 

kromatografi-elektrosprey iyonizasyon-uçuş zamanlı kütle spektrometresi sistemi (LC-ESI-Q TOF 

Agillent 6520, Agillent Technologies, Santa Clara, CA) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analiz 

sonrası elde edilen MS/MS verileri, Matrix Science Mascot programına yüklenmiş ve NCBIprot 

veritabanında tarama yapılmıştır. Tarama sonucu eşleşen alerjen peptitlerin sekansları ve kütleleri 

belirlenmiştir. Daha sonra, peptid dizilimlerinin ısıya karşı stabilitesinin araştırılması amacıyla 

farklı sıcaklık ve sürelerde kavurma işlemi yapılmıştır. Isıl işlem sonrası stabilitesini devam ettiren 

peptid dizilimleri marker peptid dizilimleri olarak belirlenmiştir. Validasyon ve doğrulama 

çalışmaları için marker olarak belirlenen peptid dizilimlerinin sentetik standartları temin edilmiş ve 

validasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Darboğazlar:  

Cihaz arızası sebebiyle ceviz örneklerindeki alerjen peptid dizilimlerinin belirlenmesine 

yönelik validasyon çalışmaları tamamlanamamıştır. 

Projede Önerilen Değişiklikler:  

Darboğaz sebebi ile 1 yıl uzama talep edilmektedir. 
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Proje Başlığı (10) 
Türkiye’de Üretilen Zeytinyağlarının Coğrafi Orjinlerinin 

Metabolomiks Yaklaşımı İle Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/19/A3/P1/941 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Filiz ÇAVUŞ 

Proje Bütçesi  85390 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 ülkemizde 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: 
Çalışma takvimine uygun olarak konuyla ilgili literatür taramaları yapılmış, analizler için 

gerekli sarf ve kimyasallar temin edilmiştir. 

Zeytinyağı üretiminin en fazla olduğu Ege Bölgesi (Aydın, Manisa), Marmara Bölgesi 

(Balıkesir, Bursa), Akdeniz Bölgesi (Hatay), Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Gaziantep) 

bölgelerinde yetiştirilen 2019 yılında erken hasat döneminde (Ekim-Kasım) belirlenen 

bahçelerden zeytin örnekleri toplanarak sıkımları gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra 

Zeytincilik Araştırma Enstitüsünün yürüttüğü ‘Ülkemizde farklı Bölgelerde Zeytinlerden Elde 

Edilen Zeytinyağlarının İklimsel Koşullara Göre Değişen Kalite ve Saflık Özelliklerinin 

Belirlenmesi’ isimli güdümlü projeden zeytinyağ örnekleri temin edilmiştir. Elde edilen 

zeytinyağ örneklerinin metabolik profillerinin belirlenmesi için analizlere başlanmıştır. 
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Proje Başlığı (11) 

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 Müdürlüğü - 

BURSA 

Proje Lideri Esma KORKMAZ 

Proje Bütçesi  97.830 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2017-31.12.2019 

PROJE ÖZETİ  

Metal esaslı malzemelerden teneke kutular ülkemizde gıda sanayinde başta konserveler 

olmak üzere, süt ürünleri, bitkisel yağ ve kuru gıdalar gibi birçok alanda kullanılan ambalaj 

malzemelerinden birisidir. Bu malzemelerin gıda ile temas eden yüzeyleri içerisine, konulan 

gıdanın özelliklerine göre değişen dayanıklılıkta lak denilen organik kaplamalarla kaplanırlar. 

Günümüzde sentetik olarak üretilen bu laklar gıdanın teneke kutu ile etkileşime girmesini 

engelleyerek kimyasal reaksiyonlar önlenmektedir. Ancak, polimerik bu organik kaplamaların 

çoğunluğu ithal menşeli olup, bileşimleri gizli olduğu için tam olarak bilinmemektedir. Ülkesel 

olarak ilk defa bu proje ile piyasadan toplanacak farklı lak türlerindeki tenekelerde yapılacak 

yapı tayini analizleri, fiziksel analizler ve migrasyon analizler ile gıda güvenirliliğine etkileri 

incelenecektir. 

Dönem Bulguları:  

Numunelerin lak kaplama kalınlığı ölçümleri ve gözenek testleri her bir lak türü için 

tenekenin 3 farklı bölümünde (kapak, gövde, taban) olmak üzere yapılmıştır. Numunelerin 

FTIR spektrumları alınarak yapıları karakterize edilmiş ve toplam migrasyon analizleri 

tamamlanmıştır. Spesifik migrasyon analizleri için tüm numunelerin ekstraksiyonu yapılmıştır. 

Fitalat esterleri analizi tamamlanmıştır ve istatistiki olarak değerlendirilecektir. Bisphenol 

türevlerinin tespiti için ön hazırlıklar yapılmış olup cihaz okumaları ve değerlendirme süreci 

devam etmektedir. XRF cihazında lak kaplama bileşiminden kaynaklanabilecek element 

farklılığını görebilmek adına numunelerin yarısı incelenebilmiştir. Özellikle ALS lak kaplı 

tenekelerde Al elementinin, pigment lak kaplı tenekelerde ise Ti elementinin diğerlerine göre 

daha yüksek geldiği görülmektedir.  

Darboğazlar:  

XRF cihazının tutma kolundaki arıza nedeniyle numunelerin yarısında analizler 

tamamlanamamıştır.  

Projede Önerilen Değişiklikler:  

Projenin yazımı sırasında yöntem kısmında spesifik migrasyon analizleri başlığında GC-

MS taraması ve LC-MS-MS taraması analizleri için öngörülen yöntemden sonuç alınamamakta 

ve alternatif yöntem arayışlarına gidildiğinde ise birçok yeni standarda ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu durum ciddi bir ilave bütçe talebini doğuracağından bahsi geçen analizlerin projeden 

çıkarılarak yöntemde belirtilen diğer analizler üzerinden değerlendirmeye gidilmesi ve 

yetiştirilemeyen analizlerin tamamlanması için 1 yıl uzatma talep edilmektedir. 
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Proje Başlığı (12) 

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 Müdürlüğü - 

BURSA 

Proje Lideri Semra ÇAVUŞ 

Proje Bütçesi  100.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
 01.01.2019 - 31.12.2020 

PROJE ÖZETİ  

Gıda ambalajlarının, içine konulan gıdayı fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik bulaşanlara 

karşı stok ve nakliye sırasında koruma, nihai tüketici için bilgilendirme, satış noktasında reklam 

sağlama gibi pek çok amacı vardır. Müşterilerin ambalajlı bir gıdadan beklentileri arasında 

ürünün özelliklerini uzun süre koruması, sağlık açısından zararsız olması, düşük fiyata sahip 

olması, çevreye uyumlu olması sayılabilir. Bu sayılan özellikler ancak uygun bir ambalajlama 

materyali ve bileşenleri ile sağlanabilir. Gıda ambalajından gıdaya geçiş (migrasyon) 

istenmeyen bir durumdur. Mevzuatta transfer olabilecek migrantlar için izin verilen değerler 

belirtilmektedir. Fakat gıda ambalajlarının baskılanmasında kullanılan fotobaşlatıcılardan 

kaynaklı kalıntılarla ile ilgili ülkemiz mevzuatlarında, plastik madde ve malzemelerin 

üretiminde kullanılan benzophenone haricinde (0.6 mg/kg), herhangi bir limit 

bulunmamaktadır. Kürleme mürekkep kalıntılarının nihai üründe olmaması gerekmektedir. 

Ülkemizde fotobaşlatıcılar ile üretilmiş ambalaj malzemelerinin gıda kalitesine ve 

güvenirliliğine olan etkileri şimdiye kadar incelenmemiş olup bu durum önemli bir risk 

oluşturmaktadır. Piyasadaki kuru gıdaları muhafaza etmek için kullanılan mürekkep baskılı 

kağıt ve esnek plastik materyallerinden 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: 

Proje kapsamında alınması planlanan kimyasal malzemelerin ve materyallerin teminleri 

devam etmektedir.   
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Proje Başlığı (13) 
Deveci Armudunda Soğuk Muhafazadan Sonra Olgunlaştırma 

Uygulamalarının Kalite Bileşenlerine Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/17/A05/P01/124 

Yürütücü Kuruluş Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Eğirdir / ISPARTA 

Proje Lideri Atakan GÜNEYLİ 

Proje Bütçesi  70.600 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2017 - 31.12.2020 

PROJE ÖZETİ  

Projede, Türkiye’de ticari olarak yetiştiriciliği yapılan ve ihracat imkânı 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 süreyle 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 10ºC ve 20 ºC’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: 

Depolama ve raf ömrü çalışmaları tamamlandı. Fenolik bileşenler analizleri hariç 

planlanan analizlerin büyük bir kısmı tamamlandı. Tamamlanan verilerin değerlendirme süreci 

devam etmektedir.  

 

 

 

 

 



                                                                                                           Devam Eden Projeler 

70 

 

Proje Başlığı (14) 
Üzüm Posasının Pestil Üretiminde Kullanılabilirliğinin 

Araştırılması (Doktora Tez Projesi) 

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

Yürütücü Kuruluş Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - MANİSA 

Proje Lideri Kadir Emre ÖZALTIN 

Proje Bütçesi  140.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2018 - 29/02/2020  

PROJE ÖZETİ  

Projenin genel amacı, değerli gıda atıklarının tekrar gıda üretimi proseslerine katılarak 

insan beslenmesinde değerlendirilmesidir. Bu kapsamda üzüm işleme proseslerinde bir yan 

ürün olan posanın, üzüm pestili üretiminde kullanılarak pestilin beslenme özelliklerinin 

artırılması ve daha yarayışlı hale getirilmesi amaçlanmaktadır.Proje ile üzüm posasının 

kurutulup, çekirdek ve kabuğuna ayrıldıktan sonra her iki bileşenin toz haline getirilerek pestil 

üretiminde kullanılması; elde edilen ürünlerin fiziksel, kimyasal ve biyoaktif özelliklerinin 

belirlenmesi hedeflenmektedir. 

Dönem Bulguları: 

Pestil örneklerinin 6 aylık dönemdeki sonuçları incelendiğinde Kontrol grubunun Nem 

değerleri 9.9-6.9 g/100 g, Titrasyon Asitliği değerleri 0.32-.0.38 g/100 g, pH değerleri 5.42-

5.60, Su Aktivitesi 0.48-0.55, Toplam Fenolik Madde değerleri 1.5-2.16 mg GAE/g km, 

Toplam Monomerik Antosiyanin değerleri 2.42-5.75 mg malvidin-3-glikozit/100 g km; 

Çekirdek tozu katkılı pestil grubunun Nem değerleri 6.2-9.9 g/100 g, Titrasyon Asitliği 

değerleri 0.31-0.37 g/100 g, pH değerleri 5.47-5.54, Su Aktivitesi 0.50-0.55, Toplam Fenolik 

Madde değerleri 4.2-6.3 mg GAE/g km, Toplam Monomerik Antosiyanin değerleri 1.75-7.29 

mg malvidin-3-glikozit/100 g km; Kabuk tozu katkılı pestil grubunun Nem değerleri 7.8-12.7 

g/100 g, Titrasyon Asitliği değerleri 0.49-0.58 g/100 g, pH değerleri 4.71-4.80, Su Aktivitesi 

0.54-0.59, Toplam Fenolik Madde değerleri 1.89-3.27 mg GAE/g km, Toplam Monomerik 

Antosiyanin değerleri 3.16-11.0 mg malvidin-3-glikozit/100 g km aralığında değişmektedir. 

Diyet Lif miktarı bakımından incelendiğinde, Kontrol grubu pestil örneklerinde diyet lifi tespit 

edilemezken, Çekirdek tozu katkılı ve Kabuk tozu katkılı pestil örneklerinde sırasıyla ortalama 

2.6 ve 5.2 g/100 g km; Protein miktarı Kontrol, Çekirdek tozu katkılı ve Kabuk tozu katkılı 

pestil örnekleri sırasıyla 1.29, 1.30 ve 2.20 g/100 g km olarak tespit edilmiştir. 

Darboğazlar: 

Pestil örneklerinin asitlik içeriği bakımından düşük değerlere sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Bundan dolayı, proje başında belirtilen yöntem ile Organik asit kompozisyonu analizinde net 

sonuçlar elde edilememiştir. Analizlerin yoğunluğu sebebiyle sonuçların değerlendirilmesi ve 

tez/sonuç raporu yazımı sürecinde uzama söz konusu olmuştur. 

 

Projede Önerilen Değişiklikler: 
Organik asit kompozisyonu analizinde yöntemin güncellenmesi veya yeni bir yöntem 

denenmesi planlanmaktadır. Ayrıca, depolama süresince aylar yerine tek seferde sonuç 

verilecektir. Şeker Profili Analizinde ise şeker içeriği sonuçlarında benzer değerler tespit 

edilmiştir. Bundan dolayı depolama süresince aylar yerine tek seferde sonuç verilecektir. 

Projenin sonuçlandırılması için 1 yıl uzatma talep edilmektedir. 
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Proje Başlığı (15) 

Ulusal Gen Bankasındaki Zeytin Çeşitlerinden Elde Edilen 

Zeytinyağlarının Bazı Kalitatif Özelliklerinin ve Lezzet 

Profillerinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/16/A05/P01/101 

Yürütücü Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -  Bornova / İZMİR 

Proje Lideri Dr. Didar SEVİM 

Proje Bütçesi  203.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2016 - 01.12.2020 

PROJE ÖZETİ  

Bu çalışma, Ulusal Gen Bankası’nda bulunan tescilli 93 adet zeytin çeşidimizin tamamının 

bazı meyve ve zeytinyağı özelliklerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilecektir. Bu amaçla, 

zeytin çeşitleri 4 hasat yılında (2 var-2 yok yıl) hasat edilerek meyve örneklerinde; olgunluk 

indeksi, % nem miktarı, % yağ miktarı, kalibre (dane/kg), et/çekirdek oranı, toplam fenol 

miktarı ile elde edilen zeytinyağı örneklerinde; serbest yağ asitliği, peroksit değeri, UV' de 

özgül absorbans değerleri, toplam fenol miktarı, oksidatif stabilite, yağ asitleri kompozisyonu, 

trigliserid kompozisyonu ve tokoferol analizleri yapılacaktır. Ayrıca, zeytinyağlarının duyusal 

analizleri de yapılarak lezzet profilleri oluşturulacaktır. Bu projeden elde edilecek tüm bilgilerin 

kurumumuz tarafından hazırlanacak olan zeytin çeşit kataloğunda yayınlanması amaçlanmıştır. 

Dönem Bulguları: 

2019/20 hasat yılında, Gen Bankasında yer alan zeytin çeşitlerinden sadece 45 çeşitten 

hasat yapılarak Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde bulunan Abencor sistemi ile 

yağlar elde edilmiş ve +4ºC’de saklanmaktadır.   

Darboğazlar: 

Projede 2019/20 yılında 93 zeytin çeşidinden ürün olmadığı için sadece 45 tanesi hasat 

edilip yağ elde edilmiştir.  

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Yeşim ALTUNOĞLU’nun İzmir İl Kontrol Lab. Tayini nedeni ile kurum adının 

değiştirilmesi, proje isminin “Ulusal Gen Bankasındaki Zeytin Çeşitlerinin ve Bu Çeşitlerden 

Elde Edilen Zeytinyağlarının Özelliklerinin ve Zeytinyağlarının Lezzet Profillerinin 

Belirlenmesi” olarak değiştirilmesi ve 1 yıl ek süre talep edilmektedir. 
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PROJE ÖZETİ  

Aroma bileşenleri, spesifik ürünleri karakterize eden bileşenler hakkında bilgi vermenin 

yanı sıra proses kalitesine de etki etmekte ve ürün özellikleri hakkında bilgi vermektedir. Aroma 

bileşenlerinin tespiti ile ürün özelliklerini ortaya koymak mümkün olmaktadır. Ülkemizde 

kamu kurumları ve özel sektör tarafından üretilen zeytin fidanlarının % 80’ine yakını Gemlik 

zeytin çeşidi fidanlarıdır. Marmara Denizi ve İznik Gölü çevresindeki iklimin etkisiyle farklı 

bir lezzete kavuşan Gemlik zeytininin parlak koyu siyah renkte, etli, küçük çekirdekli ve ince 

kabuklu olmasının yanısıra tat ve yapı özellikleri, onu en çok tercih edilen salamuralık zeytin 

çeşidi yapmaktadır. Bu nedenle zeytinciliğin yapıldığı bütün bölgelerde bu çeşide 

rastlanmaktadır. 

Yapılacak bu çalışmada, Gemlik, İznik, Orhangazi Mudanya, Erdek ve Akhisar 

bölgelerinde yetişmiş Gemlik çeşidi zeytinlerde ve bu zeytinlerden klasik (salamura) ve alkali 

ile acılık giderme yöntemine göre işlenmiş Gemlik çeşidi sofralık siyah zeytinlerde, adı geçen 

bölgelerdeki yerli üreticilerin işlemiş oldukları Gemlik çeşidi sofralık siyah zeytinlerde ve 

bölge marketlerinde satışa sunulan Gemlik çeşidi 31 sofralık siyah zeytinlerde aroma profilleri 

belirlenecektir. Sonuçların karşılaştırılması ve yorumlanmasıyla Gemlik zeytini için 

işlenmemiş halinde bölgesel farklılığın etkileri, işlenmiş halinde hem bölgesel farklılığın hem 

de üretim yöntemindeki farklılıkların etkileri ortaya konulacaktır. 

Dönem Bulguları: 

2018-2019 zeytin sezonu itibari ile Gemlik tipi sofralık zeytinler hasat edilmiştir. 

Hammadde analizleri yapılmış olup zeytinler sofralık olarak işlemeye alınmıştır. Fermantasyon 

takip süreci bitmiştir. Fermantasyon sonu analizleri yapılmıştır. Fenolik bileşikler ve aroma 

maddeleri analiz çalışmaları devam etmektedir. 

Darboğazlar: 

Fenolik bileşik analizlerinde metod oturtma sırasında darboğaz yaşanmıştır. 

Projede Önerilen Değişiklikler:  

Sarf edilen kimyasal ve bütçe hazırlama aşamasında ve malzemelerin temin edilmesi 

sırasında olan döviz kuru artışı nedeniyle 30.000TL ek bütçe talep edilmektedir. 

 

Proje Başlığı (16) 

Gemlik Çeşidi (Olea europaea L.) Sofralık Siyah Zeytinlerin 

Uçucu Bileşen Profilleri ve Bazı Fenolik Madde İçeriklerinin 

Belirlenmesi (Doktora Tez Projesi ) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/19/A3/P1/1158 

Yürütücü Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü  Müdürlüğü -  Bornova / 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 (17) 
Dut Tip ve Hasat Yöntemlerinin, Dut Pekmezi, Dut Kurusu 

ve Dut Suyu Tozu Kalite Parametrelerine Etkileri 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/18/A3/P6/257 

Yürütücü Kuruluş Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - MALATYA 

Proje Lideri Sevgi ESKİGÜN 

Proje Bütçesi  140.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2018 - 31/12/2021 

PROJE ÖZETİ  

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: 

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) ve renk analizleri yapılmıştır. Toplanan dut 

çeşitlerinden dut pekmezi üretilmiştir. Elde edilen dut pekmezlerinde brix, HMF, asitlik, pH, 

şeker bileşenleri, fenolik bileşenler, toplam antosiyanin miktarı, kül, su aktivitesi (aw), renk 

analizleri gerçekleştirilmiştir. 
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PROJE ÖZETİ  

Bu çalışmada bölgemizde yoğun olarak yetiştirilen, kurutulan veya kurutma potansiyeli 

olan çekirdeksiz üzümlerin kuruma karakteristiklerinin belirlenmesi ve elde edilen kuru 

üzümlerin kalite özelliklerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.  

Proje kapsamında, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (Manisa BAEM) 

tarafından geliştirilerek tescil edilen Sultan 7, Sultan 1, Manisa Sultanı, Altın Sultani ve 

Saruhanbey çeşitleri ile bölgede yoğun olarak yetiştirilen Early Sweet, Superior Seedless, 

Flame Seedless, Kişmiş ve Crimson Seedless üzüm çeşitleri kullanılmaktadır. Üzümler 

olgunluk takipleri gerçekleştirilerek %19-23 suda çözünür kuru madde (SÇKM) içeriğinde 

hasat edilip %5 K2CO3 ve %1 zeytinyağı içeren bandırma çözeltisine bandırılarak hem beton 

sergi yerinde güneş altında hem de tepsili kurutucuda kurutulmuştur. Elde edilen kuru 

üzümlerin kalite özelliklerinin belirlenmesinde TS 3411 çekirdeksiz kuru üzüm standardı temel 

alınacaktır. Bunun yanında bazı diğer kalite analizleri de gerçekleştirilmektedir.  

Sonuç olarak; söz konusu çeşitlerin güneşte ve kontrollü koşullarda kurutulmasıyla elde 

edilecek ürünlerin kuruma karakteristikleri ve kalite özellikleri belirlenmiş olacaktır. 

Dönem Bulguları:  

Projenin 2019 yılı kapsamında, bazı üzüm çeşitlerinin güneşte ve tepsili kurutucudaki 

kurutma denemeleri gerçekleştirilmiştir. Üzümler 19,1 ile 22,6 arasında değişen 0Briks 

değerlerinde hasat edilmiştir. Daha sonra, %5 K2CO3 ve %1 zeytinyağı içeren bandırma 

çözeltisine bandırılarak güneşte ve tepsili kurutucuda kurutulmuştur. Güneşte kuruma süreleri 

118 ile 168 saat arasında değişirken, üzümler tepsili kurutucuda ortalama 43,5 saatte kuruma 

göstermiştir. Güneşte kurutulan üzümlerin kuruma randımanları içinde en yüksek değer %24,25 

ile Sultan 7 çeşidinde bulunmuştur. Tepsili kurutucuda ise, Superior Seedless çeşidi %23,51 ile 

en yüksek kuruma randımanına ulaşmıştır. Kuru üzümlerin L*, a*, b*, C ve Hue değerleri de 

belirlenmiştir. Tepsili kurutucudaki ürünlerin L* değerlerinde bir miktar düşüş olduğu 

gözlenmekle birlikte genel olarak rengi koruduğu belirlenmiştir. Kuru üzümlerin toplam fenolik 

madde (TFM) içeriklerinin 1495,5 ile 3229,04 mg GAE/kg kuru üzüm arasında değiştiği 

belirlenmiştir. Tepsili kurutucuda kurutulan üzümlerin TFM içeriklerinin güneşte kurutulan 

örneklere oranla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu dönemde kurutulan üzüm örneklerinin 

analizleri devam etmekte olup 2020 yılı sonunda kurutma ve analiz çalışmalarının 

tamamlanması öngörülmektedir. 

 

Proje Başlığı (18) 
Bazı Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinin Kuruma 

Karakteristiklerinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/19/A3/P2/1175 

Yürütücü Kuruluş Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  - 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  

Ülkemizde yeni mandarin çeşitlerinin elde edilmesi amacıyla melezleme, seleksiyon ve 

mutasyon ıslahı başlığı altıda birçok ıslah çalışması yürütülmektedir. Bu projede; Alata Bahçe 

Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde 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, örneklerde; 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 tiplerinin 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: 

Projede materyal olarak kullanılan mandarinler, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma 

Enstitüsü (ABKAE) tarafından tescil edilmiş olan Sarıca ve Toros Kırmızısı çeşitleri ile 

Klemantin, Nova ve Robinson çeşitlerinden mutasyon ıslahı ile elde edilmiş çeşit adayı mutant 

mandarinler oluşturmaktadır. 2019 yılı için mandarin hasadı 21 Kasım tarihinde 

gerçekleştirilmiştir. Mevsim sıcaklıklarının diğer yıllardan yüksek seyretmesi nedeniyle hasat 

zamanları normalden 10-15 gün geç gerçekleşmiştir. Hasat sonrası ilk olarak meyvelere Suda 

Çözünür Kuru Madde (SÇKM), Titre Edilebilir Asit Miktarı (TEAM) ve % Usare analizleri 

gerçekleştirilmiştir.  Diğer tüm laboratuvar analizleri devam etmektedir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Proje ekibine araştırmacı olarak Çukurova Üniversitesin’nden Prof. Dr. Işıl VAR’ ın 

eklenmesi önerilmektedir. 

 

 

 

 

Proje Başlığı (19) 

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 Müdürlüğü  - MERSİN 

Proje Lideri Ali TEKİN 

Proje Bütçesi  25.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2019 - 31.12.2021  
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Proje Başlığı (20) 
Melezleme ile Elde Edilen Zeytin Çeşit Adaylarının Sofralık 

Özelliklerinin Belirlenmesi-2 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/16/A05/P01/100 

Yürütücü Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -  Bornova / İZMİR 

Proje Lideri Dr. Şahnur IRMAK 

Proje Bütçesi  40.983 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2016-31.12.2019 

PROJE ÖZETİ  

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü’ nde 1990 yılında başlamış olan melezleme çalışmaları 

sonucunda öne çıkan melez çeşit adaylarının sofralık zeytin teknolojisi için uygunluğu tespit 

edilmek üzere proje yapılmaktadır. Amacımız sofralık zeytin sektörü tarafından istenilen iri 

taneli, et oranı yüksek, eti çekirdeğinden kolay ayrılan, sağlam ve dayanıklı zeytin çeşit 

adaylarının belirlenmesi sonucunda tescil ettirilerek sektöre kazandırılmasıdır. 

Bu amaçla, hasat edilen çeşit adayı zeytinler ticari değeri yüksek olan işleme yöntemleri 

ile sofralık olarak değerlendirilecek ve uygun görülen çeşit adayları sektöre değerlendirilmek 

üzere sunulacaktır. 

Dönem Bulguları: 

2019-2020 zeytin sezonu itibariyle melez çeşit adayları işleme teknikleri gereği hasat 

edilmiştir. Hammadde analizleri yapılmış olup zeytinler sofralık olarak işlemeye alınmıştır. 

Fermantasyon süreci takip edilmektedir. 12 ay muhafaza edilerek sofralık zeytin kriterleri 

açısından değerlendirilecektir. 

Darboğazlar:  

Proje çalışması, Uslu x Memecik ve Memecik x Uslu kombinasyonu üzerinden başlamıştı. 

2017-2018 zeytin sezonunda hiçbir melez adaydan verim alınamadığından yeni melez adayları 

(Memecek x Erkence, Ayvalık x Ayvalık, Gemlik x Gordal) üzerinden çalışma devam 

ettirilmiştir. 2018-2019 zeytin sezonunda da geçen yıllarda ki melez çeşit adaylarından ürün 

alınamadığından yeni melez çeşit adayları tespit edilerek çalışma devam ettirilmektedir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

2019-2020 zeytin sezonunda 4 adet melez çeşit adayından tekrar denemeleri yapılmak 

üzere numune alındı. Bu nedenle, projenin bir yıl daha uzatılarak devam etmesi sonuçların 

sağlıklı değerlendirilebilmesi için önem arz etmektedir.  

Bu nedenlerle projenin 1 yıl uzatılması ve 10.000 TL ek bütçe talep edilmektedir.  
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PROJE ÖZETİ  

Ege Bölgesinde üzüm üretimi yoğun olarak devam etmekte ve bu ürünün ekonomik olarak 

değerlendirilmesi açısından katma değeri yüksek ürünlere işlenmesi önem kazanmaktadır. 

Fenolik maddeler ve antioksidan içerik açısından çok zengin olan üzümden reçel ve marmelat 

üretimi ülkemizde sınırlı kalmakta ve evlerde geleneksel yöntemler yoluyla yapılmaktadır. Bu 

çalışmada, farklı tat, lezzet, renk ve aromalara sahip reçel ve marmelat üretimine uygun 

olabilecek üzüm çeşitlerinin belirlenmesi ve son ürün kalitelerinin ortaya koyulması 

amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (Manisa 

BAEM) tarafından yetiştirilen Autum Royal, Siyah Kişmiş, Crimson Seedless, Flame Seedless, 

Sultan 7 ve Exalta çekirdeksiz üzüm çeşitleri kullanılmıştır. Sonuç olarak, bu proje ile sağlık 

açısından pek çok yararı olduğu bilinen üzümün sanayi tipi reçel ve marmelat üretiminde 

kullanılmasının yaygınlaştırılması, reçel sanayine-pazara yeni ve alternatif ürünler sunulması, 

üzümün sanayi tipi reçel ve marmelat üretiminde kullanılmasının yaygınlaştırılması 

amaçlanmıştır. Ayrıca, üzümün daha farklı ürünlere işlenebilmesi sonucu üreticilere ve 

tüketicilere ulaştırılarak ekonomiye katkı ve literatüre bu konuda veri sağlanması 

düşünülmektedir. 

Dönem Bulguları:  

Projenin 2019 yılı çalışmaları, belirlenen üzüm çeşitlerinden Türk Gıda Kodeksi; Reçel, 

Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliği’nde belirtilen geleneksel marmelat ve 

ekstra geleneksel reçel üretimi hedeflenerek yapılmıştır. Ambalajlanan ürünler analiz anına 

kadar 4 ± 2 °C’ de muhafaza edilmiştir. Üretim için üzümler 18,6-25,0 0Briks, 3,43-4,18 g/L 

toplam asitlik, 3,45-4,99 pH, 40,2-54,4 olgunluk indisi değerlerinde hasat edilmiştir. Taze 

üzümlerin L*,a*,b*,C ve Hue değerleri de belirlenmiştir. Üzümlerin toplam fenolik madde 

(TFM) içeriklerinin 281,36 ile 1640,77 mg GAE/kg ayrıca toplam monomerik antosiyanin 

(TMA) değerlerinin 54,63 ile 543,46 mg/kg arasında değiştiği belirlenmiştir. Reçellerin analiz 

sonuçlarına göre, 65,15-72,00 0Briks, 0,46-0,63 % Toplam Asitlik, 3,83-4,40 pH, 0,748-0,828 

aw Su Aktivitesi 4,26-26,14 mg/kg HMF arasında değişen değerler tespit edilmiştir. Reçellere 

ait L*,a*,b*,C ve Hue değerleri de belirlenmiştir. Reçellerin TFM içeriklerinin 897,24 ile 

2267,64 mg GAE/kg ayrıca, TMA değerlerinin 34,41 ile 687,60 mg/kg değiştiği belirlenmiştir. 

Marmelatların analiz sonuçlarına göre, 73,20-74,25 0Briks, 0,46-0,67% Toplam Asitlik, 3,60-

3,99 pH, 0,697-0,737 aw Su Aktivitesi 7,15-34,05 mg/kg HMF arasında değişen değerler tespit 

edilmiştir. Marmelatlara ait L*,a*,b*,C ve Hue değerleri de belirlenmiştir. Marmelatların TFM 

içeriklerinin 920,04 ile 2832,72 mg GAE/kg ayrıca TMA değerlerinin 24,74 ile 554,06 mg/kg 

değiştiği belirlenmiştir. Analizler devam etmektedir. 

Proje Başlığı (21) 
Bazı Üzüm Çeşitlerinin Reçel ve Marmelat Kalitelerinin 

Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/19/A3/P2/1186 

Yürütücü Kuruluş Bağcılık Araştırma Enstitüsü  Müdürlüğü - MANİSA  

Proje Lideri Fatma Belgin AŞIKLAR 

Proje Bütçesi  110.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2019 - 31.12.2020 
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PROJE ÖZETİ  

Ülkemizin sahip olduğu zengin incir mirası göz önüne alındığında antioksidan kapasitesi 

yüksek siyah ve sarı renkli kurutmalık çeşitler bulunmasına rağmen bunların yıkanıp 

paketlenmesi dışında ürünleri yok denecek kadar azdır. Türkiye’de üretilen ortalama 80.000 

ton kuru incirin yaklaşık 10.000 tonluk kısmı TSE sınıflandırmasında endüstriyel incir olarak 

nitelendirilen düşük kaliteli incirlerdir. Bu incirler, diğer kalite sınıflarına göre yaklaşık onda 

biri fiyat ile üreticilerden satın alınmaktadır. İhracat rakamları incelendiğinde ise toplam ihraç 

edilen incirin %15’e yakının endüstriyel sınıf olduğu ve hiçbir katma değer eklenmeden ya 

bütün olarak ya da ezme şeklinde ihracatının yapıldığı görülmektedir. İhraç edilen endüstriyel 

incirler ise Akdeniz kuşağı ülkelerinde ve ABD’de sıklıkla incir suyu konsantresine 

işlenmektedir. Bu çalışma ile incir suyu konsantresi ve incir lifi üretimi konusunda farkındalık 

yaratmak, sarı ve siyah renkli çeşitlerin berrak ve bulanık incir suyu konsantresine 

işlenebilirliğini tespit etmek ve nihai ürünlerin kalite parametrelerini ortaya koymak 

hedeflenmiştir.  Bu amaçla, standart kurutmalık olan Sarılop çeşidi ve Enstitümüz tarafından 

tescile sunulan siyah kurutmalık Divrek Kara çeşidine ait kuru incirlerin endüstriyel sınıf 

meyveleri kullanılmıştır. Kuru incirlere tekniğine uygun olarak ekstraksiyon, presleme, 

depektinizasyon, durultma ve evaparasyon gibi süreçler uygulanarak berrak ve bulanık meyve 

suyu konsantresi üretilmiştir. Elde edilen posa ise kurutma, öğütme ve eleme işlemlerine tâbi 

tutularak yoğunlaştırılmış incir lifine dönüştürülmüştür.  Prosesin belirli aşamalarında şıranın 

bazı fitokimyasal besin öğelerinin yıkımı takip edildiği gibi son ürün meyve suyu konsantresi 

ve incir lifinin geniş kapsamlı besin içeriği ve kalite analizleri devam etmektedir. 

Dönem Bulguları: 

Proje materyalini oluşturan Sarılop ve Divrekkara çeşidine ait kuru meyve örnekleri 2019 

üretim sezonunda Enstitü bahçesinden temin edildikten sonra yıkama, mekanik parçalama ve 

aflatoksin ayıklama süreçlerine tabii tutularak hazırlanmıştır. Berrak meyve suyu elde etmeye 

yönelik ekstraksiyon, depektinizasyon ve durultma işlemlerine ait proses koşulları 

laboratuvarda ön denemeler ile belirlenmiştir. Proje başlangıcında ve laboratuvarda belirlenen 

proses koşulları dikkate alınarak hem Sarılop hem de Divrekkara çeşitlerinde berrak ve bulanık 

olmak üzere 3’er tekerrürlü Meyve Suyu Konsantresi üretimi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 

posalardan ise kurutma, öğütme ve 325 µm çapındaki elekten geçirme işlemleri yapılarak incir 

lifi üretilmiştir.  İncir suyu konsantresi ve lifi örnekleri -18°C’de depolanmakta olup analizlerin 

bir kısmı tamamlanmıştır. Bir kısım analizler ise devam etmektedir. 

Projede Önerilen Değişiklikler:  

Hafizenur ŞENGÜL BİNAT ve Ziya BİNAT’ın projeye eklenmesi talep edilmektedir. 

Proje Başlığı (22) İncir Suyu Konsantre ve Lifinin Üretimi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/19/A3/P6/1214 

Yürütücü Kuruluş İncir Araştırma Enstitüsü  Müdürlüğü - AYDIN    

Proje Lideri Ramazan KONAK 

Proje Bütçesi  100.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2019 - 31.12.2020 
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Proje Başlığı (23) 

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 Müdürlüğü - TEKIRDAĞ 

Proje Lideri Dr. Gamze UYSAL SEÇKİN 

Proje Bütçesi  75.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2018 - 31/12/2020 

PROJE ÖZETİ  

Hardaliye, koyu renkli ve kokulu üzümlerden elde edilen üzüm şırasına hardal tohumu ve 

vişne yaprağı ilavesi ile laktik asit fermantasyonu sonucu üretilen kendine has tat ve kokusu 

olan geleneksel bir içecektir. Bu çalışmada, Hardaliyenin üretiminde kullanılan üzüm ve diğer 

yardımcı maddelerin, son üründe kalite standardizasyonu ve mikrobiyal stabilite açısından 

etkilerinin incelenerek, üretimde kullanılacak üzümlerde ideal olgunluk düzeyi, hardal 

tohumunun çeşit ve uygun kullanım miktarı, bazı doğal koruyucu maddelerin kullanım 

imkânları ile raf ömrü ve depolama koşullarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma 

kapsamında, Papazkarası ve Merlot üzüm çeşitlerinden hardaliye denemeleri kurulacak, 

hardaliye örneklerinde fermentasyon esnasında ve başlangıçtan itibaren 12 aylık depolama 

sürecinde bazı fizikokimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal analizler yapılarak, ürünün kalite ve 

raf ömrü stabilitesi belirlenecektir. 

Dönem Bulguları:  

2018 yılında en çok beğenilen ve analiz değerleri yüksek çıkan Merlot geç dönemde hasat 

edilen ve %1,5 hardal tohumu katılan Merlot üzümünden denememiz yapıldı. Üzümler 

şıralarının çıkması sağlanacak şekilde sıkılarak ve %1,5 hardal tohumu katılarak damacanalara 

konuldu ve hava almayacakları şekilde kapakları kapatıldı. 6 hafta sonrasında şıradan cibre 

ayrıldı ve berraklaşması için 2-3 hafta daha beklendi. Süre bitiminde, 4 farklı koruyucu 

hardaliyelere katılmıştır. Koruyucu katılmış ve herhangi bir şey katılmamış (kontrol grubu) 

hardaliyeler 3 farklı sıcaklıkta (+4°C, +12°C ve +22°C) muhafaza edilmeye başlandı. 

Kullanılan koruyucular ve kullanım oranları: 1) Sinerji A.Ş.-Mersin firmasından elde edilen 

Ultimase BWL 40 isimli β-glukanaz ve ksilanaz enzim karışımı: 0,1ml/L 2) Ön denemelerle 

maya gelişimini azalttığını tespit ettiğimiz %20 oranında propolis içeren karışım: 5ml/L 3- Ön 

denemelerle maya gelişimini engellediğini tespit ettiğimiz %10 oranında propolis  (%97,5) ve 

sarımsak (%2,5) içeren karışım: 5ml/L 4- Hardal tohumu ekstresi (Wang ve ark. 2010): 1,5 g/L 

Projede Önerilen Değişiklikler:  

Hardal tohumlarında yağ çıkartılması mümkün olmadığı için bu koruyucu 

kullanılamamıştır. Kullanılması öngörülen bir diğer koruyucu olan ticari Sinigrin & Allyl 

isothiocyanat kimyasallarının ihtiyacımız olan miktarlarının fiyatları çok yüksek olduğu ve 

endüstriyel olarak kullanım kolaylığı getirmemesi açısından kullanılması uygun bulunmamıştır. 

Yöntemde koruyucu olarak kullanılması ön görülen hardal uçucu yağı ve ticari Sinigrin & Allyl 

isothiocyanat kimyasallarının çıkarılarak yerlerine Namık Kemal Üniversitesi Gıda Müh. 

Bölümünden Doç.Dr. İbrahim Palabıyık’tan temin edilen propolis ve propolis-sarımsak içeren 

çözeltilerin kullanılması önerilmektedir. 
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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 anti-oksidan, 

probiyotik, anti-kanser vb. özellikleri gen düzeyinde ortaya konacaktır. 

Dönem Bulguları: 

Bu dönemde Maraş tarhanası, Isparta Top tarhana, Uşak tarhanası, Kastamonu Yaş 

Tarhana ve Bursa Tarhanası hazırlanmıştır. Laboratuvar koşullarında üretimler yapılarak 

fermantasyonun belirlenen günlerinde numuneler alınarak analiz (pH, titrasyon asitliği, CA, 

KANAMYCIN, NRLC, MRS, M17, DRBC) edilmiştir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Bütçe yetersiz olduğundan projede kullanılacak metod 16S rRNA metagenomics olarak 

değiştirilmesi önerilmektedir. 

Kuru madde analizlerinin Bitkisel Ürünler Bölümü’nde yapılması gerektiğinden Raim 

ŞENOCAK’ın projeye dahil edilmesi, Mikrobiyoloji personeli olan Mehmet Metin ÇİFCİ, 

Ergün AYANOĞLU, İmran KAYA ve Özgür AKMAN’ ın projeden çıkarılması 

önerilmektedir. 

Proje Başlığı (24) 
Geleneksel Tarhana Çeşitlerinin Mikrobiyotası, Metagenomik 

Analizi ve Metabolik Karakterizasyonu (Doktora Tez Projesi ) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/19/A3/P2/1008 

Yürütücü Kuruluş 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü  Müdürlüğü - 

BURSA   

Proje Lideri Özlem IŞIK 

Proje Bütçesi  140.000 TL  

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2019 - 01.01.2021 
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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, orta, olgun) hasat edilecektir. Zeytin 

meyvelerinde olgunluk indeksi, yüz meyve ağırlığı, en-boy ölçümü, % nem ve yağ içeriği, 

zeytinyağı örneklerinde ise kalite analizleri, yağ asitleri kompozisyonu, oksidatif stabilite, 

toplam fenol içeriği, duyusal analizler, fenolik bileşikler ve uçucu bileşik analizleri 

gerçekleştirilecektir.  

Dönem Bulguları: 

Çalışmanın 2018-2019 ve 2019-2020 yılı hasatları tamamlanmıştır. Ancak, ilk hasat yılı 

ürünün az olmasından dolayı daha önce planlandığı gibi üç hasat döneminde (erken, orta, olgun) 

değil, iki hasat döneminde (erken, orta) hasat yapılabilmiştir. Bunun yanında, daha önce iki 

olan bahçe sayısı artırılarak dört bahçede çalışılmıştır. Bu bahçelerden iki tanesi Urla’ nın 

Nohutalan Köyü’nde, diğer ikisi ise Bademler Köyü’nde yer almaktadır. 2 hasat yılında da elde 

edilen örneklerin meyve analizleri tamamlanmıştır. Zeytinyağına işlenecek zeytin meyveleri ise 

hiç bekletilmeden Abencor sistemiyle kırılıp zeytinyağları elde edilmiştir. İlk hasat yılında elde 

edilen zeytinyağlarının bazı analizleri tamamlanmıştır.  

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Materyal ve Yöntem:  

Yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı daha önce proje için planlanan hasat sayısının 

üçten (erken, orta, olgun) ikiye (erken, orta) indirilmesi, çalışılan bahçe sayısının ise ikiden 

dörde çıkarılması önerilmektedir. 

Personel:  

Afyon Kocatepe Üniversitesi ve araştırmacıları Doç.Dr. Harun DIRAMAN ve Dr. Amir 

SOLTANBEİGİ’ nin projeden çıkarılması ve zeytinyağında uçucu aroma bileşenleri analizi 

için işbirliği yapılacak kuruluş olarak Ege Üniversitesi Kimya Bölümü’ nden Doç.Dr. Hasan 

ERTAŞ’ ın işbirliği yapılan kişiler/kuruluşlara dahil edilmesi önerilmektedir. 

Proje Başlığı (25) 

Organik ve Konvansiyonel Yöntemlerle Erkence Çeşidinden 

Elde Edilen Zeytinyağlarının Bazı Kimyasal ve Duyusal 

Özelliklerinin Belirlenmesi (Doktora Tez Projesi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/19/A3/P1/1086 

Yürütücü Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -  Bornova  / İZMİR   

Proje Lideri Elif Burçin BÜYÜKGÖK 

Proje Bütçesi  95.000 TL   

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2019 - 30.06.2022 
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PROJE ÖZETİ  

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. 

Eski yıllarda tescil ettirilen ve günümüzde tarımsal üretimi yapılmayan ekmeklik buğday 

çeşitleri ile yerel buğday çeşitlerinin arabinoksilan, besinsel lif, fenolik asit, bazı mineral madde 

içerikleri, mineral biyoyararlılığı ve safra asidi bağlama kapasitesinin belirlenmesi ve eski 

çeşitler ile yeni çeşitlerin karşılaştırılması amaçlanmaktadır.  

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 ve sanayiye uygulanması aşamasında gerektiğinde 

üretim metodunda modifikasyonlar yapılması amaçlanmaktadır. 

Dönem Bulguları 

Projenin ilk yılı olan 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemi içerisinde; hasat öncesi tarlada 

buğdayların 3 kez yabancı buğday temizlikleri yapılmış, hasat sonrası dokaj cihazından 

geçirilmiş ve ek olarak el ile de yabancı madde ve yabancı buğday temizliği yapılmıştır. Klasik 

hektolitre ve 1000 tane analizleri tamamlanmıştır. Tek tane karakterizasyon (SKCS; Single 

Kernel Characterisation System) sistemi ile tane rutubeti, tane çapı, tane ağırlığı, tane sertliği 

ve sertlik sınıfı verileri elde edilmiştir. Fiziksel analizler sonrasında buğdaylar öğütülmüş ve 

tam buğday unları hazırlanmıştır. Zeleny sedimantasyon, beklemeli Zeleny sedimentasyon, 

Farinograf analizleri tamamlanmıştır. Fonksiyonel özellikler bakımından analizlere 

başlanmıştır. Buğdayda safra asidi bağlama analizi ve fitik asit analizi tamamlanmıştır. Mikro 

ölçekli tam buğday ekmek üretimi yapılmış ve hem ekmek hem de buğday kırmasında, çözünür 

ve toplam arabinoksilan analizleri yapılmıştır. 

 

 

 

 

Proje Başlığı (26) 
Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Fonksiyonel ve Tam Buğday 

Ekmeği Özelliklerinin Karşılaştırılması (Doktora Tez Projesi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/19/A3/P1/1183 

Yürütücü Kuruluş 
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - ANKARA

    

Proje Lideri Buket ÇETİNER 

Proje Bütçesi  95.000 TL    

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2019 - 31.12.2020 
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Proje Başlığı (27) 

Gıda Endüstrisinde Yüksek Potansiyele Sahip 

Transglutaminaz Enzimi Üretimi İçin Pichia pastoris 

Mayası ile Biyoproses Geliştirilmesi (Doktora Tez Projesi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/18/A3/P7/453 

Yürütücü Kuruluş 
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 

Biyoteknoloji Araştırma Merkezi - ANKARA 

Proje Lideri Burcu GÜNDÜZ ERGÜN 

Proje Bütçesi  90.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2018 - 31/12/2020 

PROJE ÖZETİ 

Transglutaminaz ekmek, makarna, süt ve et ürünleri başta olmak üzere gıda endüstrisinde 

proteinlerin güçlendirilmesi/modifiye edilmesi yoluyla ürünlerin kalitesinin yükseltilmesi ve 

üretimin daha verimli olması amacıyla yaygın kullanılmaktadır. Endüstride kullanılmakta olan 

transglutaminaz, yurtdışından ithal edilmektedir. Pichia pastoris, rekombinant enzim üretim 

kapasitesi yüksek bir mayadır ancak şimdiye kadar rekombinant enzim üretimi gıda 

uygulamalarında sakıncalara yol açabilen metanol varlığında çalışan AOX1 promotoruyla 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada amacımız, P. pastoris ile gıda endüstrisinde kullanıma uygun 

üretim sistemleri geliştirmek ve yüksek verimle transglutaminaz üretim biyoproses koşullarını 

belirlemektir. Projemizde, henüz gıda enzimleri üretimi için araştırılmamış ADH1 promotoru 

kullanılacak, enzimin daha kolay saflaştırılabilmesi için hücre-dışı üretim yapılacaktır. Proje 

yerli enzim üretim sistemlerinin geliştirilmesi ve rekombinant enzim üretim uygulamaları için 

gerekli bilgi, tecrübe ve teknoloji düzeyinin artırılmasına yardımcı olacağından ‘yurtdışından 

tedarik edilen malzemelerin ülkemizde geliştirilmesine yönelik çalışmalar’’ öncelikli amacına 

da hizmet etmektedir. Projemiz, genel anlamda biyoteknoloji alanında dış ticaret açığının 

azaltılmasına ve teknolojik yetkinliğimizin artırılmasına yönelik tasarlanmıştır. 

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: 

Projenin ilk yılında, Dr. Burcu GÜNDÜZ ERGÜN, TÜBİTAK 2214 bursu kapsamında 9 

ay süre ile Avusturya BOKU üniversitesinde ücretsiz izinli olarak görevlendirilmiştir. Bu süre 

boyunca, projenin ilgili iş paketleri gerçekleştirilememiştir. Ülkeye dönüş sonrasında proje için 

gerekli malzemelerin alımı da harcamalar ile ilgili alınan tedbirdeler dolayısı ile gecikmiştir. 

Projenin ikinci yılında, Dr. Burcu GÜNDÜZ ERGÜN sağlık sebepleri dolayısı ile çok kısıtlı 

bir zaman aralığında laboratuvarda çalışabilmiştir. Bahsedilen sebeplerden ötürü, ilk iki yıl 

çalışma planında belirlenen iş paketlerinden sadece ilk üçü gerçekleştirilebilmiştir. 
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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 araştırılacaktır. Çalışma kapsamında, hasat Boz (Erken 

hasat, baklava üretiminde kullanılmaktadır) ve Ben (normal hasat) olarak iki farklı dönemde 

yapılacaktır. Çalışmada, Uzun ve Siirt antepfıstığı çeşitleri kullanılmaktadır. Hasat döneminde, 

analizlerden sonra, kurutma işleminden sonra, örnekler depolanacak ve periyodik olarak 

analizler yapılacak ve değişimler gözlemlenmektedir. 

Dönem Bulguları:  

Meyveler kurutulduktan sonra büyüklüğüne ve hasar durumuna göre tasnif edilmiştir. 

Numenlerin nem miktarı ve su aktivitesi analizleri yapılmıştır. Daha sonra aflatoksin, 

okratoksin a ve toplam küf miktarı analizleri yapılmıştır. 

Aflatoksin analizleri: Aflatoksin analizleri taze ürünlerde ve kurutulmuş ürünlerde 

yapılmıştır. Kurutulmuş ürünlerde Siirt ben hasarlı numunesinde aflatoksin tespit edilmiştir. Bu 

numunede aflatoksin B1 0.266 ppb olarak bulunmuştur. Bu numunede, aflatoksin B1 1. ve 2. 

analizlerde çıkmamış olup 3. üncü analizde çıkmıştır.  

Okratoksin analizleri: Analizler taze ürünlerde ve kurutulmuş ürünlerde yapılmıştır. 

Okratoksin a mikotoksini şimdiye kadar yapılan 1., 2. ve 3. analizlerde tespit edilmemiştir. 

Küf Analizleri: Önceki dönemde yapılan analizlerde Uzun ve Siirt antepfıstığı 

numunelerinde analizler yapıldı. Bu analizler, önceki dönemde yapılan taze ürünlerdeki analiz 

1. Analiz, kurutulmuş ve tasnif edilmiş ürünlerdeki analizler 2. Analiz (3.ay) , bu dönemdeki 

analizler 3. Analiz (6. Ay) olarak belirtilmiştir. Hasarlı meyvelerde küf miktarı genelde yüksek 

çıkmıştır. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Proje ekibine Kurumumuz personeli Gıda Yüksek Mühendisi Nebahat TAŞ’ın eklenmesi 

önerilmektedir.  

 

 

 

Proje Başlığı (28) 
Antepfıstığında Aflatoksin ve Okratoksin Oluşumuna, Ağaç Altı 

ve Fiziksel Kusurlu Meyvelerin Etkileri (Doktora Tez Projesi ) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/19/A3/P1/1056 

Yürütücü Kuruluş Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - GAZİANTEP  

Proje Lideri Seyfettin POLAT 

Proje Bütçesi  77.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2019 - 31.12.2021 
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Proje Başlığı (29) 

Bazı İncir Çeşitlerinin Farklı Dolgu Sıvıları İle Konserveye 

İşlenmesi Sırasında Fizikokimyasal ve Duyusal Özelliklerinde 

Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi  

(Doktora Tez Projesi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/20/A3/P6/1878 

Yürütücü Kuruluş İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - AYDIN 

Proje Lideri Hafizenur ŞENGÜL BİNAT 

Proje Bütçesi  45.000 TL  

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2020 - 31.12.2021 

 

PROJE ÖZETİ  

İncir, yüzyıllar boyunca Akdeniz diyetinin bir parçası olmuş ve taze veya kurutulmuş 

meyve halinde sevilerek tüketilmiştir. Epidemiyolojik çalışmalar, incir de dâhil olmak üzere, 

düzenli meyve ve sebze tüketiminin kanseri ve kardiyovasküler rahatsızlıkları önlemede önemli 

bir rolü olduğunu göstermektedir.  

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 incirin fizikokimyasal ve duyusal özelliklerinde meydana gelen 

değişimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gerçekleştirilecek fizikokimyasal ve duyusal 

analizlerle, konserveye işleme sırasında uygulanan bu yöntemlerin incirlerin kalite 

özelliklerinde nasıl bir değişikliğe yol açtığı belirlenmek istenmektedir. Böylece, seçilen incir 

çeşitleri için konserveye işleme açısından en uygun olan yöntemler belirlenecektir. 

Bu rapor döneminde, Sarılop ve Bursa siyahı incir çeşitleri, kabuklu ve kabuksuz olarak 

iki farklı şekilde konserveye işlenmiştir. Konserve üretiminde su (kontrol), şeker şurubu ve 

incir suyu olmak üzere 3 farklı dolgu sıvısı kullanılmıştır. Üretilen konserve örnekleri, çalışma 

kapsamında 12 ay süreyle depolanmakta olup, her 3 ayda bir örneklerde fizikokimyasal ve 

duyusal analizler gerçekleştirilmektedir. 

Dönem Bulguları: 

Bu rapor döneminde, Sarılop ve Bursa Siyahı incir çeşitleri kullanılarak incir konservesi 

üretimleri gerçekleştirilmiştir. Üretilen konserve örneklerinin başlangıç analizleri (0. ay) ile 3. 

ay analizleri tamamlanmıştır. 6., 9. ve 12. ay analizleri de önümüzdeki dönemde 

tamamlanacaktır. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Tez İzleme Komitesinde alınan karar doğrultusunda, incirin C vitamini içeriğinin düşük 

olması sebebiyle proje çalışması kapsamında yapılması planlanan C vitamini analizinin 

projeden çıkarılması önerilmektedir. 
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Proje Başlığı (30) 

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 Müdürlüğü - 

YALOVA 

Proje Lideri Seda KAYAHAN 

Proje Bütçesi  60.620 TL  

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2017 - 31.07.2020 

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 (50ºC) 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.  

Üretilen zeytinler 250 gr’lık ambalaj içerisinde %7,5 mısır özü yağı ve %6 elma sirkesi 

(%5 asetik asit) ile karıştırılarak modifiye atmosferde paketlenecek (%75 N2 ve %25 CO2) 

ardından 72 ºC, 85 ºC’de 30 dakika pastörize edilerek ve pastörize edilmeden 20 ºC 'de 

muhafaza altına alınacaktır. Paketlenmiş ürünün raf ömrü boyunca duyusal ve mikrobiyolojik 

değişiminin belirlenmesi amacıyla, 15 ay boyunca üç ayda bir anaerobik bakteri, küf ve maya 

sayımı ve duyusal analiz gerçekleştirilecektir.  

Proje kapsamında mikrodalga kurutucuda kısmi kurutma ile sofralık zeytin acılık 

giderilerek üretimi yapılacaktır. Farklı ön işlem uygulamalarının acılık gidermeye etkisi 

incelenmiştir. Oleuropein'in kurutma ile parçalanması süreci aydınlatılmaya çalışılacaktır. 

Mikrodalgada kısmi kurutma ile sofralık zeytin üretim yöntemi belirlenecek, yöntem ön işlem 

ve ısı değeri ortaya koyulacaktır. Mikrodalga kısmi kurutma yöntemi kullanılarak acılığı 

giderilmiş yeşil ve siyah zeytinin duyusal, fiziksel, kimyasal özellikleri ve raf ömrü 

incelenecektir. 

Dönem Bulguları:  

Duyusal olarak ön plana çıkan zeytin üretim yöntemine ait mikrodalga zeytin üretim 

sürecinde fenollerin parçalanma mekanizmalarını aydınlatmak için LC-QTOF cihazında 

fenolik bileşenler incelenmiştir. Farklı ön işlem uygulanarak üretilmiş zeytinlerin toplam fenol 

ve iki farklı yöntemle antioksidan akvite değerleri belirlenmiştir. 
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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. Karektarizasyon amacı ile 

mantarlara ve sıvı misellere ait morfolojik ve verim ölçümlerinin yanı sıra sağlık üzerine olan 

olumlu etkileri ile ilişkili olduğu rapor edilen şeker, triterpenoid, glukan, ganoderik asit, toplam 

fenolik madde, toplam antioksidan aktivite ve enzim inhibitör özelliği analizleri 

gerçekleştirilecektir. Analizler neticesinde en yüksek değerlere sahip iki mantar suşu 

belirlenecek ve projenin ikinci yılında ekstrakt üretiminde kullanılacaktır. Ekstraksiyon için; 

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 karakterizasyonu yapılmıştır. Mantarların tamamı üretilmiştir. Sıvı 

misellerin üretimi ve mantar analizlerinin bazıları devam etmektedir. Projenin birinci yılına ait 

olan bazı analizler tamamlanmış bazıları ise devam etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Başlığı (31) 
Reishi Suşları Mantar ve Misellerinin Özellikleri ve Fonksiyonel 

Bileşen Ekstraksiyonu 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/19/A3/P3/925 

Yürütücü Kuruluş 
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü  Müdürlüğü - 

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 (32) 
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 MİLCİ URAN 

Proje Bütçesi  30.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2018 - 31/12/2019 

PROJE ÖZETİ  

Gıda katkı maddelerinin farklı kullanım amaçları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları 

gıdanın besin değerini artırırken; bazıları renk, yapı ve aromayı iyileştirerek ürünün raf ömrünü 

uzatmaktadır. Propiyonik asit ve propiyonatlar fırıncılık ürünlerinde bakteri ve küf gelişimini 

önlemek amacıyla yaygın kullanım alanına sahip antimikrobiyal koruyuculardır. Söz konusu 

koruyucular ürünün yapısında herhangi bir değişim meydana getirmeden mikroorganizmaların 

gelişimini baskılamaktadır. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de 

propiyonatların kullanımlarına sınırlı olarak izin verilmektedir. Çünkü bu koruyucu maddeler 

güvenilir düzeylerden daha yüksek oranda kullanıldıklarında faydadan çok zarara neden 

olmaktadır. Bu nedenle gıdalardaki koruyucu miktarlarının bilinmesi tüketici sağlığının 

korunması açısından son derecede önemlidir.  

Yapılması planlanan bu çalışma kapsamında ekmekte ve fırıncılık ürünlerinde 

kullanılmakta olan propiyonik asit ve propiyonatların miktar tayinlerinin yapılması 

amaçlanmaktadır. Projede yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) ve gaz 

kromatografisi (GC) cihazları kullanılacak ve her iki metodun validasyon çalışması yapılarak 

elde edilen sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılacaktır. Böylece gıdalarda kullanılan propiyonik 

asit ve propiyonatların mevzuata uygunluğunun belirlenmesi amacıyla güvenilir ve hassas bir 

metot geliştirilmiş olacaktır. 

Dönem Bulguları: 

Bu dönem içerisinde HPLC ve GC metoduyla ekmek, yufka ve kurabiye olmak üzere üç 

farklı matriksde validasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Bu amaçla üç analist tarafından her üç 

matriksde ve iki farklı konsantrasyonda 6 paralelli tekrarlanabilirlik çalışması ile 6 farklı günde 

tekrarüretilebilirlik çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca minimum tayin limiti (LOD), minimum 

ölçüm limiti (LOQ) ve geri kazanım parametreleri çalışılarak, ölçüm belirsizliği değerleri 

hesaplanmıştır.  

Dar Boğazlar: 

Birimde bulunan Gaz Kromatografisi cihazının arızalanması sebebiyle bu cihazla ilgili 

çalışmalara geç başlanılmış ve bu nedenle proje takviminde gecikmeler yaşanmıştır. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Piyasadan temin edilecek ve üretimi yapılacak örneklerin analizini gerçekleştirebilmek ve 

proje sonuç raporunu yazabilmek amacıyla projenin 1 yıl uzatılması talep edilmektedir.   
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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 projenin amacı, 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.  

Dönem Bulguları: 

Proje kapsamında turunç meyveleri BATEM merkez yerleşkesinde bulunan turunç 

ağaçlarından 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 15 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, renk 

değerleri ve duyusal analizler gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

Proje Başlığı (33) 
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  Müdürlüğü - 

ANTALYA     

Proje Lideri Dr.Demet YILDIZ TURGUT 

Proje Bütçesi  30.000 TL    

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2019 - 31.12.2021 



T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar  

Genel Müdürlüğü 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

HAYVANSAL GIDA ARAŞTIRMALARI 

 PROJE DEĞERLENDİRME  

TOPLANTISI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 - 14 Şubat 2020 

ANTALYA 
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GIDA ARAŞTIRMALARI PROJE LİSTESİ 

YENİ TEKLİF PROJELER 

Sıra 

No 
Proje Başlığı Kurum 

Proje 

Lideri/Sunan 

 

S.No 

1. Çiğ Sütlerde Donma Noktası Değerinin 

Belirlenmesi 

Ulusal Gıda Referans 

Laboratuvar Müdürlüğü 

Dr. Yunus 

UÇAR 

7 

2. Bursa ve Çevresinde Açıkta Satışa 

Sunulan Sade Dondurmalarda Listeria 

spp. ile Koagülaz Pozitif Stafilokokların 

İzolasyonu ve Stafilokokal 

Enterotoksinlerin Varlığının 

Araştırılması 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü-BURSA 

Özgür AKMAN 8 

3. Geleneksel Gıdalardan İzole Edilen 

Lactobacillus sp. Suşlarının Seçilmiş 

Bazı Pestisitlerin Parçalanması Üzerine 

Etkilerinin Araştırılması 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü-BURSA 

Yıldıray 

İSTANBULLU 

9 

4. Yayıkaltı Suyu İlavesinin Sürülebilir 

Krem Peynirin Fosfolipid Miktarı ve 

Aroma Profili Üzerine Etkisinin 

Araştırılması 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü-BURSA 

Halil Rıza 

AVCI 

11 

5. Ulusal Gıda Starter Kültür Gen 

Bankasında Saklanacak Olan Laktik Asit 

Bakterilerinin Bazı Saf Kültür 

Özelliklerinin Belirlenmesi 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü-BURSA 

Ali ÖZCAN 10 

6. Blok Tipi Eritme Peynirinde Bazı 

Makrolid Grubu Antibiyotik 

Kalıntılarının İşleme Faktörünün 

Belirlenmesi 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü-BURSA 

Niyazi ÜLKÜ 12 

7. Prebiyotik Özellikte Renkli Peynir 

Üretimi  

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü-BURSA 

Meral 

KAYGISIZ 

13 

8. Bursa İlinde Tüketime Sunulan 

Peynirlerin Yaz ve Kış Üretimlerinde 

Aflatoksin M1 Düzeyinin HPLC ile 

Belirlenmesi ve Risk Değerlendirmesi 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü-BURSA 

Gökhan 

DEĞİRMENCİ 

14 

9. Tereyağı ve Kaymakta, Nükleik Asit 

İzolasyon Yöntemi Optimizasyonu ve 

Real Time PCR İle Süt Orijini Tayini 

(Doktora Tezi Projesi) 

Mersin Gıda Kontrol 

Laboratuvar Müdürlüğü 

Erdem 

ARTUVAN 

15 

10. 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 

11. Farklı Hayvan Türlerinden Elde Edilen 

Sütlerin Amino Asit Kompozisyonun 

Araştırılması ve Karşılaşılaştırılması 

(Doktora Tezi Projesi) 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü-BURSA 

Arzu Yavuz 17 
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12. Efe Arısının (Apis Mellifera L. Anatolica) 

Baharda Farklı Periyotta Arı Zehri Üretim 

Miktarının ve Kalitesinin Belirlenmesi 

Ege Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü-İZMİR 

Engin ÜÇEŞ 18 

13. Farklı Yöntemlerle İşlenen Apilarnilin 

Fizikokimyasal ve Fonksiyonel 

Özelliklerinin Belirlenmesi 

Arıcılık Araştırma 

Enstitüsü-ORDU 

Pınar ŞAHİN 19 

14. Türkiye’de Üretilen Meşe ve Lavanta 

Ballarının Karakterizasyonunun 

Belirlenmesi 

Arıcılık Araştırma 

Enstitüsü-ORDU 

Hilal ATMACA 20 

15. Kestane Balının Depolama Süresinin 

Hızlandırılmış Raf Ömrü Metoduyla 

Belirlenmesi ve Modellenmesi 

Arıcılık Araştırma 

Enstitüsü-ORDU 

Mukaddes 

Arıgül APAN 

21 

16. Farklı Arı Bireylerinin Larva ve Larval 

Besinlerinin Fiziko-Kimyasal 

Özelliklerinin ve Osteoartrit Üzerine 

Potansiyel Terapötik Etkisinin 

Belirlenmesi 

Arıcılık Araştırma 

Enstitüsü-ORDU 

Samet 

OKUYAN 

22 

17. Bursa İlinde Tüketime Sunulan Sığır 

Karaciğerlerindeki Ağır Metal ve Bazı İz 

Elementlerin Belirlenmesi 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü-BURSA 

Bayram 

DAVARCI 

23 

18. Kırmızı Et Dokusunda Multimethod 

Yöntemi Oluşturularak Nitrofuran, 

Nitroimidazol, Benzimidazol, 

Antikoksidial, Avermektin, Non-

Steroidler (NSAIDS) ve 

Kloramfenikol’ün Orbitrap Q Exactive 

Cihazı ile Tayinin Yapılması 

Pendik Veteriner Kontrol 

Enstitüsü-İSTANBUL 

Özgen 

ÖZDEMİR 

24 

19. Ankara Bölgesinde Satılan Tavuk Döner, 

İnegöl Köfte ve Tekirdağ Köftelerinde 

MCPD (Mono-Kloropropan Diol) 

Varlığı ve Köftelerde Pişirme Tekniğinin 

MCPD Gelişimi Üzerine Etkilerinin 

Tespiti 

Ulusal Gıda Referans 

Laboratuvar Müdürlüğü 

Rind Kürşat 

AKTAŞ 

25 

20. Polimer Esaslı Gıda Ambalaj Filmlerinin 

Atomik Katman Biriktirme (ALD) 

Yöntemiyle Bariyer (Geçirgenlik) 

Özelliklerinin İyileştirilmesi (Doktora 

Tezi Projesi) 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü-BURSA 

Esma 

KORKMAZ 

26 

21. Paslanmaz Çelik Pişirme Kapları ve 

Mutfak Eşyalarında Krom, Nikel ve 

Manganez Salım Miktarlarının 

Belirlenmesi   

Ulusal Gıda Referans 

Laboratuvar Müdürlüğü 

Dr. Yunus 

UÇAR 

27 

22. Sularda Bazı Ağır Metal Tayinlerinin 

Elektrokimyasal Metotlarla Belirlenme 

Olanaklarının Araştırılması 

Konya Gıda Kontrol 

Laboratuvar Müdürlüğü 

Abdullah 

ALTAY 

28 

23. Ülkesel PBDE Seviyelerinin, Gıdalar 

Yolu ile Maruziyetin Ortaya Konulması 

ve Risk Analizinin Yapılması 

Ulusal Gıda Referans 

Laboratuvar Müdürlüğü 

Devrim KILIÇ 29 
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SONUÇLANAN PROJELER 

Sıra 

No 
Proje Başlığı Kurum 

Proje Lideri / 

Sunan 

S.No 

1. Geleneksel Mihaliç Peynirlerinden 

Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu, 

İdentifikasyonu ve Elde Edilen Suşların 

Starter Kültür Olarak Kullanılma 

Olanaklarının Araştırılması (Doktora 

Tezi) 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü-BURSA 

Ergün 

AYANOĞLU 

31 

2. Çiğ Süt, Süt Tozu ve Peyniraltı Suyu 

Tozlarında Gerçek Protein Düzeylerinin 

Tespit Edilmesi 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü-BURSA 

Ferhat POLAT 32 

3. Yoğurtlarda Doğal Yolla Meydana 

Gelen Benzoik Asidin Belirlenmesi 

İzmir Gıda Kontrol 

Laboratuvar Müdürlüğü 

Şaban MERİÇ 33 

4. Marmara Bölgesi Ballarının Botanik 

Karakterizasyonu 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü-BURSA 

Hakan 

TOSUNOĞLU 

34 

5. Et Ürünlerinde Bağ Doku Miktarının 

Belirlenmesi ve Mekanik Ayrılmış Et 

Aranması 

Konya Gıda Kontrol 

Laboratuvar Müdürlüğü 

Dr. Tuğba 

GEZGİN 

35 

6. Su Ürünlerinde HPLC/ICP-MS 

Kullanılarak Toplam Arsenik ve Arsenik 

Türlerinin Belirlenmesi 

Çanakkale Gıda Kontrol 

Laboratuvar Müdürlüğü 

Yunus ÇOĞAL 36 

7. Farklı Gıdalardaki Monosodyum 

Glutamat Düzeylerinin Geliştirilecek 

HPLC Yöntemiyle Belirlenmesi 

Çanakkale Gıda Kontrol 

Laboratuvar Müdürlüğü 

Ruşen AKTAŞ 37 

2020 YILINDA BAŞLAYAN 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-

BURSA 

Ömer Şerif 

AYDIN 

39 

2. Yayıkaltı Suyunun Fonksiyonel 

Bileşiminin Belirlenmesi ve Peynir 

Üretiminde Kullanım Olanaklarının 

Araştırılması (Doktora Tezi Projesi) 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma Enstitüsü-

BURSA 

Halil Rıza 

AVCI 

40 

3. Clostridioides difficile'nin pastörize süt, 

yoğurt ve kefirdeki davranışı ve nisinin 

etkisi (Doktora Tezi Projesi) 

Veteriner Kontrol 

Ensititüsü-SAMSUN 

Ayşe Gül DAL 41 

4. Çiçek ve salgı ballarının ayırt 

edilmesinde yeni fizikokimyasal 

parametrelerin aranması 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma Enstitüsü-

BURSA 

Dr. Huriye 

Özgül 

UÇURUM 

42 
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5. Farklı Bölgeleren Elde Edilen Arı 

Sütlerinin Kalite Parametreleri ile Bazı 

Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi 

ve Depolama Kriterlerinin Araştırılması 

TAGEM Derya ÜNAL 43 

DEVAM EDEN PROJELER 

Sıra 

No 
Proje Başlığı Kurum 

Proje Lideri / 

Sunan 

S.No 

1. Geleneksel Peynir Çeşitlerinde Bulunan 

Bazı Biyoaktif Peptitlerin Araştırılması 

(Doktora Tezi Projesi) 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma Enstitüsü-

BURSA 

Neslihan 

TURAN 

45 

2. Taze Kaşar Peynirinde Fosfat ve Sitrat 

Tuzlarının Analiz Yöntemlerinin 

Geliştirilmesi 

Tekirdağ Gıda Kontrol 

Laboratuvar Müdürlüğü 

Serap 

ÖZSEZER 

46 

3. Balda DNA İzolasyon Yöntemlerinin 

Karşılaştırılması ve Metot 

Optimizasyonu 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma Enstitüsü-

BURSA 

Nihal AKMAN 47 

4. Bozcaada, Gökçeada ve Biga (Püren) 

Ballarında Polen İçeriği ve Duyusal, 

Fiziksel, Kimyasal Özelliklerin 

Belirlenmesi 

Çanakkale Gıda Kontrol 

Laboratuvar Müdürlüğü 

Utkucan 

PARLAKÇI 

48 

5. Türkiye Coğrafyasındaki Akasya Balının 

Karakterizasyonun Belirlenmesi 

Arıcılık Araştırma 

Enstitüsü-ORDU 

Neslihan 

ÇAKICI 

49 

6. Gıdalarda Salmonella spp. Analizinde 

Baskılayıcı Refakatçi Floranın 

İnhibisyonu İçin Antibiyotik Uygulaması 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma Enstitüsü-

BURSA 

Ümit Cemil 

ERER 

50 

7. Mikroenkapsüle Edilen Mikroalg-

Antioksidan Çiftinin Antioksidan 

Özelliklerinin ve Gıda Alanında 

Kullanılabilirliğinin Araştırılması 

(Doktora Tezi Projesi)  

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma Enstitüsü-

BURSA 

Nuray 

YAĞMUR 

ÇAVUŞ / Meral 

KAYGISIZ 

51 

8. Bazı Aspir (Carthamus L., Asteraceae) 

Kültür ve Yabani Türlerinin  

Patojen  Bakterilere Karşı Antibakteriyel 

Etkisinin Araştırılması 

Tarla Bitkileri Merkez 

Araştırma Enstitüsü,  

Biyoteknoloji Araştırma 

Merkezi- ANKARA 

Dr. Melike 

EROL 

DEMİRBİLEK 

/ Canan YAĞCI 

TÜZÜN 

52 

9. Ultrases Destekli Balık Protein 

Hidrolizatı Üretimi ve Bazı İşlenmiş 

Gıdalarda Kullanım Olanaklarının 

Belirlenmesi   

Trabzon Su Ürünleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü 

Gülsüm 

BALÇIK 

MISIR 

53 

10. Çaça (Sprattus sprattus L., 1758)’dan 

Elde Edilen Protein İzolatı ve 

Hidrolizatının Depolama Stabilitesinin 

Belirlenmesi 

Trabzon Su Ürünleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü 

Dr. Büket Büşra 

DAĞTEKİN/ 

Gülsüm 

BALÇIK 

MISIR 

54 
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Proje Başlığı (1) Çiğ Sütlerde Donma Noktası Değerinin Belirlenmesi 

Yürütücü 

Kuruluş 
Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Yunus UÇAR 

Proje 

Yürütücüleri  

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü (2 kişi), İzmir Gıda 

Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü (2 kişi), Konya Gıda Kontrol 

Laboratuvar Müdürlüğü (2 kişi), Sivas Gıda Kontrol Laboratuvar 

Müdürlüğü (2 kişi), Diyarbakır Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 

(2 kişi), Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü (2 kişi) 

Proje Bütçesi  475.000 TL 

Proje Süresi  36 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve 

Katkısı 

Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müd. - Laboratuvar Analizleri 

Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müd. - Laboratuvar Analizleri 

Samsun Gıda Kontrol Laboratuvar Müd. - Laboratuvar Analizleri 

Adana Gıda Kontrol Laboratuvar Müd. - Laboratuvar Analizleri 

Ankara, İzmir, Konya, Sivas, Diyarbakır, Tekirdağ, Balıkesir, Kars, 

Samsun ve Adana Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube 

Müdürlükleri - Örnek Temini ve Laboratuvarlara Ulaştırılması 

Atatürk Orman Çiftliği Süt Fabrikası Müd. - Numune Temini ve 

analizleri 

 

PROJE ÖZETİ  

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, piyasaya arz edilen içme sütlerine su katılması ihbarları 

üzerine bu konunun belirlenmesi amacıyla bir proje yapılasını talep etmiştir. Türk Gıda Kodeksi 

İçme Sütleri Tebliğinde bu duruma yönelik bir kriter olmaması sebebiyle düzenlenen ortak bir 

toplantıda bakanlığımız adına bir projenin yapılmasına karar verilmiştir.  

Çalışmada toplanacak çiğ süt örnekleri sağım sonrası alınacaktır. Ayrıca süt işleme 

tesislerinde içme sütüne işlenecek sütlerden de örnekler alınacaktır. Örneklerin toplanacağı 

bölgeler çiğ süt üretiminin yüksek olduğu ve analizlerin yapılabileceği gıda kontrol 

laboratuvarların bulunduğu yerler olarak planlanacaktır.  

Bu amaçla Ankara, Balıkesir, İzmir, Konya, Samsun, Kars, Diyarbakır, Adana, Tekirdağ 

ve Sivas gibi yüksek çiğ süt üretimi olan ve bölgesel temsil özelliği bulunan illerde Hayvan 

Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlükleri vasıtasıyla örnekler alınacaktır.  

Örneklerin alınacağı çiftliklerin hastalıktan ari işletmeler olması ve çiğ süt arzı belgesi 

bulundurmaları göz önünde bulundurulacaktır. Örnekler şartlar elverdiği sürece her çiftlikten 

ayda bir kez yapılacaktır. Örnek alımında mevsim, hayvan ırkı ve yaşı, beslenmesi gibi kriterler 

göz önünde bulundurulacaktır. Proje kapsamında tespit edilecek illerde analizlerin yapılma 

durumu incelenecek, eksik olan malzemeler mümkün olduğunca projeden karşılanacaktır. 

Donma noktası tayini cihazı bulunmayan laboratuvar müdürlüklerine cihaz temini projeden 

yapılacaktır. Donma noktası dışında asitlik, kuru madde, yağ, mümkünse protein vb. kalite 

kriteri analizleri yapılacaktır.  
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PROJE ÖZETİ  

Ülkemizde gıda endüstrisinin en hızlı gelişen ve önem kazanan dallarından birisi 

dondurmacılıktır. Endüstriyel dondurmanın ülkemizde kısa bir geçmişi olmasına rağmen hızlı 

gelişme göstermiştir. Bununla birlikte ülkemizde halen tüm olumsuz yönlerine rağmen 

pastanecilik tipi dondurmacılığın yaygın olması sebebiyle dondurma üretiminde hijyen önemli 

bir konudur. Gıda güvenilirliği, üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda hijyenik koşulların 

eksiksiz ve kusursuz bir şekilde uygulanması ile sağlanabilmektedir. Dondurma üretiminde de 

mikrobiyal ürün güvenilirliği hammadde ve ambalaj malzemesi kalitesi, proses koşulları ile 

bina, ekipman ve personel hijyeni gibi faktörlere bağlıdır. Küçük işletmelerde yapılan 

üretimlerde uygun koşulların sağlanamaması sebebiyle üretim sırasında veya üretimden sonraki 

aşamalarda, dondurma mikrobiyal kontaminasyona uğrayabilmektedir. Bu durum halk sağlığı 

açısından özellikle de daha hassas olan çocuklar için önemli bir risk oluşturmaktadır. 

Ülkemizde dondurma sektörünün mevsimsel satış ve tüketim özelliği yüksektir. Bu 

nedenle özellikle ilkbahar ve yaz aylarında satış ve tüketim artmaktadır. Tüketim mevsimi 

nedeniyle açıkta satılan dondurmalar, ambalajlı endüstriyel dondurmalara göre daha fazla 

mikrobiyal kontaminasyona maruz kalabilmektedir. Çeşitli ülkelerde hijyen indikatörü olan 

bazı mikroorganizmaların dondurmalarda bulunma düzeyleri üzerine yapılan araştırmalar 

sonucunda en sık rastlanılan mikroorganizmaların Staphylococcus aureus, Listeria 

monocytogenes, Salmonella typhimurium, Escherichia coli ve Enterobacter cloacea olduğu 

tespit edilmiştir. 

Bu projede; dondurma tüketiminin yoğun olduğu Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 

Bursa merkezi ile nüfusun yoğun olduğu İnegöl, Orhangazi ve M.Kemalpaşa ilçelerinde 

pastane, büfe ve kafeteryalarda açıkta satışa sunulan 60 adet sade dondurma örneği, tüketiciye 

sunulduğu şekilde alınacak ve koagülaz pozitif Stafilokoklar ile Listeria spp. yönünden 

incelenerek risk durumu gözden geçirilecektir. Daha sonra olası pozitif örneklerden izole 

edilecek Staphylococcus ve Listeria suşları, Vitek-2 Compact cihazı ile tür bazında 

tanımlanacaktır. Bununla birlikte olası pozitif Staphylococcus örnekleri, miniVidas cihazı ile 

enterotoksin varlığı yönünden de incelenerek intoksikasyona sebep olma riski gözden 

geçirilecektir.  

Proje Başlığı (2) 

Bursa ve Çevresinde Açıkta Satışa Sunulan Sade 

Dondurmalarda Listeria spp. ile Koagülaz Pozitif Stafilokokların 

İzolasyonu ve Stafilokokal Enterotoksinlerin Varlığının 

Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 

Proje Lideri Özgür AKMAN 

Proje Yürütücüleri  
Ergün AYANOĞLU, Ümit Cemil ERER, Sabri AKBALIK, İmran 

KAYA, Özlem ASLAN 

Proje Bütçesi  45.147 TL 

Proje Süresi 12 Ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
--- 
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Proje Başlığı (3) 

Geleneksel Gıdalardan İzole Edilen Lactobacillus sp. 

Suşlarının Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Parçalanması Üzerine 

Etkilerinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 

Proje Lideri Yıldıray İSTANBULLU 

Proje Yürütücüleri  Prof. Dr. Mete YILMAZ  

Proje Bütçesi  43.272 TL 

Proje Süresi 20 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
Bursa Teknik Üniversitesi-Danışmanlık 

 

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 veriler ile;  

 Geleneksel ürünlerden elde edilen ve kurumumuz Ulusal Starter Kültür Gen Bankası 

bünyesinde bulunan, bölgeye özel ve yerli Lactobacillus suşlarının tarımda, 

bahçecilikte ve çevresel ilaçlamada sıklıkla kullanılan pestisitler üzerindeki parçalama 

potansiyellerinin belirlenmesi; bu suşların farklı alanlarda bu amaçlarla kullanım 

imkanları hakkında veri oluşturması ve yeni çalışmalara temel bilgi oluşturulması, 

 Yerli ve milli starter kültür kaynaklarımızın enzim kaynağı, takviye edici ve/veya 

koruyucu gıda olarak kullanım potansiyellerine dair başlangıç bilgilerinin (temel 

bilgilerin) oluşturulması 

 Starter Kültür Gen Bankası’nda bulunan suşların sadece starter kültür olarak değil aynı 

zamanda farklı uygulamalarda da kullanımını göstermesi ile bu gibi projelere öncülük 

edilmesi amaçlanmaktadır. 
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Proje Başlığı (4) 
Yayıkaltı Suyu İlavesinin Sürülebilir Krem Peynirin Fosfolipid 

Miktarı ve Aroma Profili Üzerine Etkisinin Araştırılması  

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 

Proje Lideri Halil Rıza AVCI 

Proje Yürütücüleri 
Filiz ÇAVUŞ, Dr. Hatice KARADENİZ, Ümit Cemil ERER, Doç. 

Dr. Tülay ÖZCAN 

Proje Bütçesi  55.426 TL  

Proje Süresi 12 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Fakültesi -Teknik Destek 

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Teknik Danışmanlık 

 

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 (5) 

Ulusal Gıda Starter Kültür Gen Bankasında Saklanacak Olan 

Laktik Asit Bakterilerinin Bazı Saf Kültür Özelliklerinin 

Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 

Proje Lideri Ali ÖZCAN 

Proje Yürütücüleri  Doç. Dr. Artun YİBAR  

Proje Bütçesi  56.703 TL 

Proje Süresi 12 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi-Danışman 

 

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.  

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 (6) 
Blok Tipi Eritme Peynirinde Bazı Makrolid Grubu Antibiyotik 

Kalıntılarının İşleme Faktörünün Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 

Proje Lideri Niyazi ÜLKÜ 

Proje Yürütücüleri  
İsmail AZAR, Meral KAYGISIZ, Orhan EREN, Ali ÖZCAN, 

Arzu YAVUZ 

Proje Bütçesi  53.880 TL 

Proje Süresi 12 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
- 

 

PROJE ÖZETİ  

Günümüzde gıda elde etmek amacıyla yapılan hayvan yetiştiriciliğinde antibiyotik 

kullanımı oldukça yaygındır. Dünya genelinde tüketilen antibiyotiklerin çoğunluğu veteriner 

hekimlikte kullanılmaktadır. 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. Bu riskler arasında belki de en önemlisi 

patojen bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesidir.  

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. 

Hayvansal gıdaları işleme süreci gıdalardaki antibiyotik kalıntı seviyelerini 

etkileyebilmektedir. 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 proje ile 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 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.  

Proje Başlığı (7) Prebiyotik Özellikte Renkli Peynir Üretimi  

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 

Proje Lideri Meral KAYGISIZ 

Proje Yürütücüleri  
Dr. Ferhat POLAT, Orhan EREN, Nagihan UĞUR, Dr. Şafak 

ANDİÇ 

Proje Bütçesi  92.564 TL 

Proje Süresi 24 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi - Teknik Destek 
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Proje Başlığı (8) 

Bursa İlinde Tüketime Sunulan Peynirlerin Yaz ve Kış 

Üretimlerinde Aflatoksin M1 Düzeyinin HPLC ile 

Belirlenmesi ve Risk Değerlendirmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 

Proje Lideri Gökhan DEĞİRMENCİ 

Proje Yürütücüleri  Dr. Ferhat POLAT 

Proje Bütçesi  49.363 TL 

Proje Süresi 24 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
- 

 

PROJE ÖZETİ  

Aflatoksinler, yiyeceklerde ile yemlerde bulunan toksik etkisi olan metabolitleridir. 

Ruminantlar aflatoksin B1 bulaşan yemler ile beslendiğinde, metabolize olan toksin ve oluşan 

aflatoksin M1'i süt’e geçişi olur. Mikotoksinler, ruminant yemlerinde bulunan küflerin 

sekonder metabolitleri olarak üretilen hayvan ve insan sağlığını tehtid eden toksik ve 

kanserojen etkili maddeleridir. Mikotoksinler, insanlar ve hayvanlar üzerindeki toksik ve 

kanserojen etkisi nedeni ile dünyada önemli bir sorun oluşturmaktadır (F. Wu,2006). 

Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus tarafından üretilen toksinler arasında en toksik 

etkili olan aflatoksin B1, kanserojen maddeler arasına Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı 

tarafından (IARC, 2002) sınıf 1 listesindedir. Ülkemizde aflatoksin için Türk Gıda Kodeksinde, 

Bulaşanlar Tebliğinde bazı ürünler için aflatoksin M1 limiti bulunmaktadır ancak peynirde 

aflatoksin M1 için limiti yoktur. Türk Gıda Kodeksi’nde Çiğ süt, ısıl işlem görmüş süt, süt bazlı 

ürünlerin üretiminde kullanılan sütlerde aflatoksin M1 limiti 0,050 μg/kg, bebek formülleri ve 

devam formülleri için aflatoksin M1 limiti 0,025 μg/kg şeklindedir. 

 Ülkemizde peynir önemli bir protein kaynağı olmakla birlikte, tüketimi de oldukça 

fazladır. Üretim genellikle ulusal süt firmaları, yerel firmalar ve halk tarafından sağlanmaktadır, 

aflatoksin M1 kontrolü ise yapılmamaktadır. Peynirde AFM1 bulaşmasının yüksek 

görülmesinin en önemli nedeni peynir üretimi sırasında kazein fraksiyonuna bağlanmasının 

yüksek olduğundan düşünülmektedir. İnsan sağlığı için önem teşkil etmekte olan toksik ve 

kanserojen bir maddenin kontrolünün yapılmasının zorunlu olduğu düşünülmektedir.  

Tüketici için toksik seviyelerde toksin içermeyen bir gıda ihtiyacını sağlayabilmek, tüm 

kontrol noktalarını yönetmek için mikotoksinler iyi bir test protokolü gereklidir. Süt 

ürünlerinde toksinin tüketilmesi nedeniyle sağlık riskini değerlendirmek için geniş kapsamlı 

çalışmalara ihtiyaç olup, daha fazla numune analiz edilmelidir. 

Hedefimiz; yaz ve kış aylarında ulusal süt firmaları, yerel firmalar ve halk tarafından 

üretilen ve tüketime sunulan peynirlerin kuru madde miktarını ve halk sağlığı açısından önemli 

olan aflatoksin M1 düzeylerini HPLC ile belirlemek, kuru madde, ph ölçümlerini ve risk 

değerlendirmesi yapmaktır.  
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Proje Başlığı (9) 

Tereyağı ve Kaymakta, Nükleik Asit İzolasyon Yöntemi 

Optimizasyonu ve Real Time PCR İle Süt Orijini Tayini 

(Doktora Projesi) 

Yürütücü Kuruluş Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 

Proje Lideri Erdem ARTUVAN  

Proje Yürütücüleri  - 

Proje Bütçesi  60.000 TL 

Proje Süresi 20 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü-Tez Danışmanlığı 

 

PROJE ÖZETİ  

Tereyağı ve kaymak, süt yağı ile üretilen ve tüketiciler tarafından yoğun şekilde tüketilen 

süt ürünleridir. Koyun, keçi ve inek sütlerinden ve bunların karışımlarından üretilen tereyağları 

ile manda ve inek sütlerinden ve bunların karışımlarından üretilen kaymak ürünleri piyasada 

bulunmakta ve yüksek fiyatlarla alıcı bulmaktadır. Koyun, keçi ve manda ürünlerinin piyasa 

değerinin inek sütüne göre daha yüksek olması, bu ürünleri tağşişe açık hale getirmektedir. 

Tağşişin tespit edilmesi amacıyla nükleik asit temeline dayanan, Real Time PCR analizlerinin 

kullanılmasının, geleneksel yöntemlere göre daha kesin, hızlı ve düşük maliyetli analizlerin 

yapılmasına imkan sağlayacağı düşünülmektedir. Analizi yapılacak nükleik asitlerin 

özütlenmesi, Real Time PCR metotlarında, sonucu direkt etkileyen, oldukça önemli bir 

basamaktır. Tereyağı ve kaymak gibi yüksek yağ içeren ve belirli proseslerden geçmiş 

ürünlerde, PCR için yeterli kalitede ve konsantrasyonda izolatları elde edilmesi gerekmektedir. 

Piyasada bulunan ticari kit metotları, bu amaçlarla DNA izolasyonu sağlamakla birlikte, 

işlenmiş ve yağ gibi kompleks bileşenleri içeren ürünlerde kimi zaman yetersiz olabilmektedir. 

Bu tür özel numuneler için ekstraksiyon metotlarının optimize edilmesi, rutin analizlere 

geçilmesi durumunda büyük kolaylık sağlayacaktır. 

Yapılan literatür taramasında, tereyağı ve kaymak gibi spesifik numunelerde nükleik asit 

ekstraksiyon metodu geliştirilmesine yönelik çalışmalara rastlanmamıştır. Et ve et ürünlerinde 

yapılan orijin tayini metotlarının yanında, çiğ süt, süt tozu ve peynir gibi ürünlerde de orijin 

tayinine yönelik çalışmalar olduğu görülmüş ancak bu çalışmaların, nükleik asit özütleme 

aşamalarındaki verim düşüklüğü riski sebebiyle, var/yok analizleri olarak yapıldığı 

gözlenmiştir.  

Teklif edilen çalışmada, tereyağı ve kaymak numuneleri için laboratuvarların da 

kullanabileceği optimize edilmiş bir nükleik asit ekstraksiyon metodunun tanımlanması ve Real 

Time PCR analizleri ile de süt orijini tayini metodunun kullanıma sunulması hedeflenmektedir. 

Verim artışı ile birlikte, orijin tayinlerinde kantitatif analizlerin yapılabilirliğine de katkı 

sağlanacaktır. Çalışmada Biotecon, Roche ve Promega firmaları tarafından üretilmiş ticari kit 

metotları ile izolasyonlar gerçekleştirilecektir. İzolasyon metodunun optimizasyon 

çalışmalarında bu ticari metotlardan en verimli çalışanı seçilecek ve metodun, İnkübasyon 

sıcaklığı, alınan numune miktarı, İnkübasyon süresi, ilave çözgen/kimyasal kullanımı gibi 

parametreler uygulanarak, verim daha da arttırılmaya çalışılacaktır. Diğer taraftan, çalışma 

sonucunda yayınlanması planlanan bilimsel makale ile literatürdeki boşluğun doldurulması 

düşünülmektedir.  
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Proje Başlığı (10) 

Orbitrap Q Exactive Focus Sıvı Kromotografi-Kütle 

Spektrometri Cihazi ile Koyun ve Keçi Peynirlerinde İnek 

Sütünün Tespit Edilmesi 

Yürütücü Kuruluş Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 

Proje Lideri Mehmet Umut ÜNLÜ 

Proje Yürütücüleri  
Dr. Sibel MİLCİ URAN, Hasan Engin GÜDÜCÜ, Kemal URAN, 

Elif YAVUZ, Prof. Dr. Ahmet KÜÇÜKÇETİN 

Proje Bütçesi  100.364 TL 

Proje Süresi 24 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi–Teknik Danışmanlık 

 

PROJE ÖZETİ  

Önemli bir besin kaynağı olan peynir üretiminde farklı süt türleri kullanılmaktadır. 

Kullanılan süt türleri peynirin kalitesini ve aromasına etki etmektedir. Dünyada 1000’den fazla 

peynir çeşidinin bulunduğu belirtilmektedir. Ülkemizde farklı bölgelerinde çeşitli peynir 

türlerinin üretimi ve tüketimi yapılmaktadır.  

Ülkemizde inek sayısı diğer büyük ve küçükbaş hayvan türlerinin sayısından daha fazladır. 

İnek sayısının fazla olmasından dolayı inek sütü ülkemizde daha fazla üretilmektedir.  Genel 

olarak inek sütünden peynir üretilmesine rağmen, koyun/keçi sütü karıştırılarak ya da sadece 

koyun/keçi sütü kullanılarak üretilen peynirlerde bulunmaktadır. Koyun/keçi sütünün miktar 

olarak inek sütüne kıyasla daha az olması fiyatının da fazla olmasına neden olmaktadır. Koyun 

ve keçi sütleri protein, yağ ve mineral maddeler açısından inek sütüne göre daha zengindir.  

Fiyat, aroma ve besin değeri olarak farklı olan koyun/keçi peynirlerinde taklit ve tağşiş 

yapılması olanakları bulunmaktadır.  

Koyun, keçi ve inek sütlerinin protein yapılarında kendilerine has peptitler bulunmaktadır. 

Bu peptitler, diğer süt türlerinde yok ya da miktar olarak çok az bulunmaktadır. Bu proje ile süt 

içerisinde yer alan peptitler kütle spektrometrik yöntemle bulunacak, o peynir içeresinde hangi 

süt türlerinin kullanıldığı tespit edilmeye çalışılacaktır.  

Bu metotla, peynir üretiminde kullanılan süt türlerinin, tespit edilebilecek minimum 

miktarları belirlenecektir. Bu çalışma pilot bir çalışma olarak değerlendirilerek farklı süt türleri 

ve ürünlerle ileride yapılacak çalışmalarla bu konu daha da zenginleştirilebilecektir.  
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Proje Başlığı (11) 

Farklı Hayvan Türlerinden Elde Edilen Sütlerin Amino Asit 

Kompozisyonun Araştırılması ve Karşılaşılaştırılması (Doktora 

Tezi) 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 

Proje Lideri Arzu YAVUZ 

Proje Yürütücüleri  - 

Proje Bütçesi  110.350 TL 

Proje Süresi 24 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
Bursa Teknik Üniversitesi - Danışmanlık 

 

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, Simmental, 

Esmer ve yerli ırklardan Yerli Kara ve Bozırk sütlerinde bulunan amino asitlerin ve 

miktarlarının, sığırların laktasyon evresi ve laktasyon sayısı dikkate alınarak tespit edilmesi ve 

esansiyel ve esansiyel olmayan amino asitler yönünden karşılaştırılması planlanmaktadır. 

Ayrıca proje kapsamında, ticari olarak en yaygın içme sütü olan inek ve keçi sütlerinin aynı 

normlarda yapılan ev tipi kaynatma, pastörizasyon ve UHT uygulamaları sonucunda uğradığı 

lizin amino asiti kaybı araştırılacaktır. Bu amaçla uygulanan ısıl işlemler sonrasında 

örneklerdeki Furozin ve HMF değerleri izlenecektir.  
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Proje Başlığı (12) 

Efe Arısının (Apis Mellifera L. Anatolica) Baharda Farklı 

Periyotta Arı Zehri Üretim Miktarının ve Kalitesinin 

Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü - İZMİR 

Proje Lideri Engin ÜÇEŞ 

Proje Yürütücüleri  
Mustafa KÖSOĞLU, Tamer ŞENEL, Faruk BAYAR, İsmail 

YILDIZDAL, Mustafa UÇAR 

Proje Bütçesi  78.000 TL 

Proje Süresi 24 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
- 

 

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 farklı periyot ve dönemlerde 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 (13) 
Farklı Yöntemlerle İşlenen Apilarnilin Fizikokimyasal ve 

Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Arıcılık Araştırma Enstitüsü–ORDU 

Proje Lideri Pınar ŞAHİN 

Proje Yürütücüleri  

Prof. Dr. Banu YÜCEL, Ahmet Emir ŞAHİN, Serdar 

MEHMETOĞLU, Samet OKUYAN, Neslihan ÇAKICI, Öğr. Gör. 

Mustafa APAN, Hilal ATMACA, Mukaddes ARIGÜL APAN, Ömer 

Faruk ATMACA, Tahsin DEMİR, Veli ÖZ, Mehmet YILMAZ, 

Hüseyin BOSTANCI 

Proje Bütçesi  305.000 TL 

Proje Süresi 24 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

Ege Üniversitesi - Teknik Destek 

Ondokuz Mayıs Ünv. Terme Meslek Yüksekokulu - Teknik Destek 

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Teknik Destek 

 

 

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.  
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Proje Başlığı (14) 
Türkiye’de Üretilen Meşe ve Lavanta Ballarının 

Karakterizasyonunun Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Arıcılık Araştırma Enstitüsü-ORDU 

Proje Lideri Hilal ATMACA 

Proje Yürütücüleri  

Prof.Dr. Sevgi KOLAYLI, Doç.Dr. Aslı ÖZKÖK, Prof.Dr. Çiğdem 

TAKMA, Neslihan ÇAKICI, Fazıl GÜNEY, Hasan ESE, Samet 

OKUYAN, Ahmet Emir ŞAHİN, Tunay KILIÇİN, Tahsin DEMİR, 

Mukaddes ARIGÜL APAN, Ömer Faruk ATMACA, Pınar ŞAHİN, 

Hayriye ERTUĞRAL, Nazlı MAYDA 

Proje Bütçesi  252.500 TL 

Proje Süresi 40 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

Karadeniz Teknik Üniversitesi - Teknik Destek 

Hacettepe Üniversitesi - Teknik Destek 

Ege Üniversitesi - Teknik Destek 

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Teknik Destek 

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği - Arı Ailesi Desteği 

 

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.  
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Proje Başlığı (15) 
Kestane Balının Depolama Süresinin Hızlandırılmış Raf Ömrü 

Metoduyla Belirlenmesi ve Modellenmesi 

Yürütücü Kuruluş Arıcılık Araştırma Enstitüsü-ORDU 

Proje Lideri Mukaddes ARIGÜL APAN 

Proje Yürütücüleri  

Dr. Öğr. Üyesi Murat ZORBA, Doç. Dr. N. Nilüfer DEMİREL 

ZORBA, Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye ŞAHİN, Öğr. Gör. Mustafa APAN, 

Neslihan ÇAKICI, Serdar MEHMETOĞLU, Fazıl GÜNEY, Pınar 

ŞAHİN, Hilal ATMACA, Tahsin DEMİR, Samet OKUYAN, Ahmet 

EMİR ŞAHİN, Emin USTAOĞLU, Ömer Faruk ATMACA, Hayriye 

ERTUĞRAL 

Proje Bütçesi  128.500 TL 

Proje Süresi 35 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Teknik Destek 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Teknik Destek 

Ordu Üniversitesi - Teknik Destek 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Teknik Destek 

 

PROJE ÖZETİ  

Bal; Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği tarafından 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 ürün 

olarak tanımlanmaktadır (TGK, 2012). Balın kompozisyonu ve özellikleri gerek botanik 

gerekse coğrafi orijinlerine bağlı olarak değişim göstermektedir. Botanik orijin balın elde 

edildiği kaynağı temsil etmekte iken coğrafi orijin ise balın üretildiği ülke, bölge, şehir gibi 

coğrafi alanları belirtmektedir. Ülkemizde Karadeniz Bölgesi gerek monofloral gerekse 

polifloral bal üretiminde oldukça önemli bir yere sahip olup bu bölgede bulunan monofloral 

ballardan ağırlıklı olarak kestane balı üretimi yapılmaktadır. Kestane balının gerek 

antimikrobiyal özelliği gerekse medikal etkileri çalışmalar sonucunda belirlenmiş olup; 

günümüzde tüketiciler tarafından önemi bilinen fiyatı en yüksek ballardan biridir. Bal 

komposizyonunda bulunan bileşenler sayesinde uzun süreli depolamaya uygun bir gıda 

maddesidir. Depolama süresince balda meydana gelen değişimlerin takibi balın muhafazasında 

etkin olacak parametrelerin belirlenmesini sağlayacaktır. Yapılan çalışmalarda balın raf ömrü 

süresince, fenolik bileşimi, uçucu aroma konsantrasyonu gibi çeşitli fiziksel ve kimyasal 

karakteristiklerinde ve bunların sonucu olarak renk ve duyusal özelliklerinde değişimlerin 

meydana geldiği belirtilmektedir.  

Proje çalışmasında, gerçek ve hızlandırılmış raf ömrü çalışmalarıyla ile kestane balının 

depolama süresince fiziksel, kimyasal ve antimikrobiyal aktivite özelliklerindeki değişimleri 

izlenerek matematiksel raf ömrü modellemeleri yapılması amaçlanmaktadır. Kestane balının 

raf ömrünün modellenmesi ile; balın kalite karakteristiklerine süre ve sıcaklıkparametrelerinin 

etki ve etki şekilleri belirlenebilecektir. Dolayısıyla; bal bileşiminde yer alan maddelerin ve 

antimikrobiyal özelliğinin zamanla değişimleri gözlemlenerek; kestane balının optimum 

muhafaza koşullarında veya belirlenen bir sıcaklıktaki tahmini raf ömrü belirlenerek yararlanım 

düzeyinin arttırılması hedeflenmektedir.  
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Proje Başlığı (16) 

Farklı Arı Bireylerinin Larva ve Larval Besinlerinin Fiziko-

Kimyasal Özelliklerinin ve Osteoartrit Üzerine Potansiyel 

Terapötik Etkisinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Arıcılık Araştırma Enstitüsü-ORDU 

Proje Lideri Samet OKUYAN 

Proje Yürütücüleri  

Prof. Dr. Ethem AKYOL, Dr. Hamza Malik OKUYAN, Dr. İhsan 

KARABOĞA, Doç. Dr. Oğuzhan ÖZCAN, Ahmet Emir ŞAHİN, 

Tahsin DEMİR, Serdar MEHMETOĞLU 

Proje Bütçesi  90.000 TL 

Proje Süresi 22 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

Ömer Halis Demir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri 

Fakültesi- Projede toplanan verilerin istatistiki analizlerinin yapılması 

ve yayına dönüştürülmesi.  

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi-Osteoartrit deneysel hayvan 

çalışmaları, biyokimyasal analizlerin yapılması, elde edilen verilerin 

istatistiksel analizleri, verirlerin yayına dönüştürülmesi.  

Namık Kemal Üniversitesi-Deneysel hayvan çalışmaları sonrası 

histopatolojik analizler, elde edilen verilerin istatistiksel analizleri, 

verirlerin yayına dönüştürülmesi. 

PROJE ÖZETİ  

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 ve fonksiyonel 

özellikleri ile alakalı bir bilgi boşluğu bulunmaktadır. Projeye konu olan altı farklı arı 

ürününden apilarnil ve arı sütü fonksiyonel gıda olarak markette satılmaktadır. Bu iki ürün 

haricinde ana arı larvası ve işçi arı larvası arıcılıkta kolaylıkla üretilebilecek iki ürün iken işçi 

sütü ve erkek arı sütü üretimi ise hem bazı alet ekipmanların modifiye edilmesi hem bu 

maddeleri üretmek için arıları manipüle edebilecek arıcılık bilgisi hem de üretilen süt 

miktarının çok sınırlı olması sebebi ile zordur.  

Osteoartrit genellikle 50 yaşının üzerinde ortaya çıkan kadınlarda erkeklere oranla iki kat 

fazla görülen ve halk arasında kireçlenme olarak isimlendirilen bir eklem hastalığıdır. 

Eklemlerde kıkırdak dokusunun incelmesi, yapısında bozukluklar, aşınma ve tahribat ile ortaya 

çıkan ve çok sık görülen eklem hastalığıdır. Genellikle diz, kalça, el bileği ve omurga da 

görülmektedir. Apilarnil, arı zehri, arı sütü ve balın osteoartrit üzerine etkileri ile alakalı 

çalışmalar literatürde bulunmaktadır. Projeye konu olan ana arı larvası, işçi arı larvası, erkek 

arı sütü ve işçi arı sütünün osteoartrit üzerine etkisi ile alakalı literatür bilgisine 

rastlanamamıştır.  
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Proje Başlığı (17) 
Bursa İlinde Tüketime Sunulan Sığır Karaciğerlerindeki Ağır 

Metal ve Bazı İz Elementlerin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 

Proje Lideri Bayram DAVARCI 

Proje Yürütücüleri  
Gülnur Fehmiye BİRİCİK, Mehmet Yılmaz KARACA, Burcu 

KADIOĞLU, İsmail HAZAR 

Proje Bütçesi  61.280 TL 

Proje Süresi 12 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
- 

 

PROJE ÖZETİ  

Karaciğer ülkemizde tüketilen en yaygın sakatattır. Karaciğer Fosfor (P), Potasyum (K) ve 

Demir (Fe) yönünden zengin bir içeriğe sahiptir. İnsan beslenmesi için çok faydalı bir besin 

kaynağı olan karaciğer aynı zamanda bazı elementler için birikim noktasıdır. Günümüzde mera 

hayvancılığından çok, besi hayvancılığı yapılmaktadır. Bu durum içeriği katkılarla 

zenginleştirilmiş yem kullanımını zorunlu kılmaktadır.  

Demir (Fe), Mangan (Mn), Çinko (Zn), Bakır (Cu) ve Selenyum (Se) yemlere katılan 

başlıca minerallerdir. Bu elementler hayvanların birçok metabolik faaliyetinde gerekli olmasına 

rağmen, fazlalığı hem hayvanlar için, hem de bu hayvanların karaciğerini tüketen insanlar için 

olumsuz etkilere sebep olabilmektedir.  

Karaciğerlerde biriken ağır metal grubundaki As (As), Civa (Hg), Kadmiyum (Cd) ve 

Kurşun (Pb) elementlerinin ise, belirli bir düzeyin üzerindeki miktarları, insan sağlığı açısından 

risk teşkil ettiğinden projede çalışılması önemlidir. Karaciğerde mineral birikimi zamana bağlı 

olarak artış gösterdiğinden, bu çalışma için değişik yaşlardaki sığır ve dana karaciğeri 

kullanılacaktır.   
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Proje Başlığı (18) 

Kırmızı Et Dokusunda Multimethod Yöntemi Oluşturularak 

Nitrofuran, Nitroimidazol, Benzimidazol, Antikoksidial, 

Avermektin, Non-Steroidler (Nsaıds) ve Kloramfenikol’ün 

Orbitrap Q Exactive Cihazı ile Tayinin Yapılması 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü-İSTANBUL 

Proje Lideri Özgen ÖZDEMİR 

Proje Yürütücüleri  
Dr. Esma SÖYLEMEZ YEŞİLÇİMEN, Eray MADENCİ, Tolga 

SINIRTAŞ, Gülşen YILDIRIM 

Proje Bütçesi  90.000TL 

Proje Süresi 18 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
- 

 

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.  
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Proje Başlığı (19) 

Ankara Bölgesinde Satılan Tavuk Döner, İnegöl Köfte ve 

Tekirdağ Köftelerinde MCPD (Mono-Kloro Propan Diol) 

Varlığı ve Köftelerde Pişirme Tekniğinin MCPD Gelişimi 

Üzerine Etkilerinin Tespiti 

Yürütücü Kuruluş Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü 

Proje Lideri Rind Kürşat AKTAŞ 

Proje Yürütücüleri  - 

Proje Bütçesi  50.000 TL 

Proje Süresi 12 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
- 

 

PROJE ÖZETİ  

2016 yılında EFSA (Avrupa Gıda Güvenilirliği Otoritesi) tarafından açıklanan raporla, 

özellikle klorlu ortamlarda yüksek sıcaklığa maruz kalan yağların birçok 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 (20) 

Polimer Esaslı Gıda Ambalaj Filmlerinin Atomik Katman 

Biriktirme (ALD) Yöntemiyle Bariyer (Geçirgenlik) 

Özelliklerinin İyileştirilmesi (Doktora Projesi) 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 

Proje Lideri Esma KORKMAZ 

Proje Yürütücüleri  - 

Proje Bütçesi  96.477 TL 

Proje Süresi 24 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

Bursa Uludağ Üniversitesi-Teknik Destek  

 

 

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.  
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Proje Başlığı (21) 
Paslanmaz Çelik Pişirme Kapları ve Mutfak Eşyalarında 

Krom, Nikel ve Manganez Salım Miktarlarının Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Yunus UÇAR 

Proje Yürütücüleri  Semra YÜKSEL ŞENER, Dr. G. Işıl BEKTAŞ,  Dr. Kazım SEZE  

Proje Bütçesi  49.500 TL 

Proje Süresi 12 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
- 

 

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 (22) 
Sularda Bazı Ağır Metal Tayinlerinin Elektrokimyasal 

Metotlarla Belirlenme Olanaklarının Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü  

Proje Lideri Abdullah ALTAY 

Proje Yürütücüleri  
Ersel YEŞİL, Sümeyye KARAKUŞ, Ünal EKERBİÇER, Prof. Dr. 

İbrahim Ender MÜLAZIMOĞLU, Doç. Dr. Ecir YILMAZ 

Proje Bütçesi  410.286 TL 

Proje Süresi 24 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi - Elektro-analitik 

çalışmaların planlanması, sonuçların yorumlanması ve 

uygulamaya aktarılması 

 

PROJE ÖZETİ  

Ağır metal iyonlarının tayini için alevli atomik absorpsiyon spektroskopisi (AAS) veya 

ICP-MS yöntemi kullanılmaktadır. Ancak sularda bulunan ağır metal iyonlarının düşük 

konsantrasyonda bulunmaları ve matris bileşenlerinin bozucu etkileri nedeniyle sadece AAS ile 

doğrudan tayin etmek oldukça zordur. Bu nedenle AAS yanında bir ayırma ve deriştirme 

tekniğinin kullanılması gerekmektedir. 

Son yıllarda benzersiz kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri sayesinde kimya, fizik, 

malzeme bilimi gibi birçok alanda büyük ilgi gören nanomateryaller, elektrokimyasal 

nanosensörlerin geliştirilmesinde de sıkça kullanılmaktadır.  

Bu çalışmada, ağır metallere (Fe, Zn, Cu, Hg, Sb, Ni, Pb, Cr, Mn, Cd, Se, Ar, Ag, Sn) 

spesifik elektrot geliştirme, bu elektrot/elektrotların ağır metallerin kalitatif (tarama) ve 

kantitatif (miktar) tayinlerinin yapılabilme olanağının araştırılması ve bu metotla elde edilecek 

verilerin ICP-MS cihazı ile doğrulamasının yapılması amaçlanmaktadır.  
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Proje Başlığı (23) 
Ülkesel PBDE Seviyelerinin, Gıdalar Yolu ile Maruziyetin 

Ortaya Konulması ve Risk Analizinin Yapılması 

Yürütücü Kuruluş Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü 

Proje Lideri Devrim KILIÇ 

Proje Yürütücüleri  - 

Proje Bütçesi  75.000 TL 

Proje Süresi 24 ay 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
- 

 

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, et, tereyağ, yumurta ve farklı balık türleri 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.  
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Proje Başlığı (1) 

Geleneksel Mihaliç Peynirlerinden Laktik Asit Bakterilerinin 

İzolasyonu, İdentifikasyonu ve Elde Edilen Suşların Starter 

Kültür Olarak Kullanılma Olanaklarının 

Araştırılması (Doktora Tezi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/18/A3/P7/24 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 

Proje Lideri Ergün AYANOĞLU 

Proje Bütçesi  99.174 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 1.01.2018 – 01.01.2020 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

Uludağ Üniversitesi - Danışmanlık 

Kazancı Süt Ürünleri Gıda ve Hayv. San. Tic. Ltd. Şti.-Numune 

Temini 

 

PROJE ÖZETİ  

Bu çalışmada Marmara Bölgesi’nin farklı illerinden (Gönen, Savaştepe, Havran, Manyas, 

Karacabey) 53 adet peynir örneği toplanmıştır. İlk aşamada farklı besiyerlerinden (MRS, M17, 

PIA, KAA) elde edilen izolatların, 467 adeti laktik asit bakterisi olarak tanımlanmıştır. MALDI-

TOF analiz sonuçlarına göre 467 izolatın; % 49,67 Lactobacillus spp, % 32,54 Enterococcus 

spp, % 15,20 Streptococcus spp, % 1,49  Lactococcus spp, % 1,07 Pediococcus spp. türüne ait 

olduğu belirlenmiştir. En baskın tür olarak tespit edilen laktobasillerin; % 20,77’si 

Lb.paracasei/casei/rhamnosus, % 18,20’si Lb. fermentum olarak sınıflandırılmıştır.  

Kullanılan tekniğin tanımlamadaki etkinliğini kıyaslamak amacıyla MALDI-TOF ile 

tanımlanmış olan tür düzeyde farklı 40 adet LAB suşu hem API ile hem de 16S rDNA dizi 

analizi ile teste tabi tutulmuştur. Ayrıca elde edilen verilerin genotipik verilerle desteklenmesi 

amacıyla farklı tür ve alt türlerde 250 adet laktik asit bakterisi seçilmiş, 16S rDNA dizi analizi 

ile tanımlanmıştır. İlk aşamada genel mikrobiyotası ortaya konulan bu özel peynirin daha 

detaylı incelenmesi amacıyla Mihaliç peynir numuneleri duyusal analize tabi tutulmuş, yapı ve 

aroma kusurlu olanlar elenerek, beğenilen peynirler belirlenmiştir. Bu peynirler içerdikleri tuz 

oranlarına göre tuzlu/az tuzlu olarak ayrıştırılmışlardır. Ardından peynirlerin kabuk(dış) ve 

iç(merkez) kısımları kimyasal ve mikrobiyolojik yönlerden incelenmiş, sonuçta tuzlu/az tuzlu 

peynirler ile peynirlerin kabuk (dış) ve iç(merkez) kısımlarında, mikrobiyota da baskın türlerin 

bulunuşu açısından, farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu çalışmadan izole edilen, 16S 

rDNA dizi analizi ile NCBI giriş numaraları belirlenmiş olanlardan seçilen bakterilerinin, bazı 

teknolojik özellikleri incelenmiştir.  

Çalışmamızda elde edilen suşlar ile oluşturulan Mihaliç Peynirine özgü kültür 

koleksiyonunu, Ulusal Gıda Starter Kültür Gen Bankasında TSGB3001 başlangıç kodu ile kayıt 

ve muhafaza altına alınmıştır. Koleksiyonun daha sonraki kültür araştırmalarına katkı 

sağlayacağını, farklı alanlarda ve uygulamalarda kullanılabileceğini düşünmekteyiz.  
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Proje Başlığı (2) 
Çiğ Süt, Süt Tozu ve Peyniraltı Suyu Tozlarında Gerçek 

Protein Düzeylerinin Tespit Edilmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/18/A3/P1/248 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 

Proje Lideri Dr. Ferhat POLAT 

Proje Yürütücüleri  Meral KAYGISIZ 

Proje Bütçesi  15.150 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2018 – 31.12.2019 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
- 

 

PROJE ÖZETİ  

Ülkemizde protein değerlendirme kriteri olarak ham protein (HP) kavramı (süt ve süt 

ürünleri için %Nx6,38) kullanılmaktadır. Rutin analizlerde kullanılan Kjeldahl ve Dumas gibi 

metotlar örnekteki toplam azot miktarını tespit ederken hesaplamada protein olmayan azotlu 

maddelere (NPN) de yer vermektedir. Bu durum protein tağşişleri için bir açık oluşturabilir. 

Gerçek protein kavramı (GP) birçok ülkede protein değerlendirmesinde kullanılmasına karşın 

ülkemizde pek bilinmemektedir. Yapılan çalışmada 100 adet çiğ süt, 40 adet süt tozu ve 20 adet 

peyniraltı suyu tozu ham protein ve gerçek protein yönünden analiz edilmiştir.  

Ham protein analizleri Kjeldahl metoduyla gerçek protein analizleri ise referans örneklerle 

kalibrasyonu yapılmış kızılötesi spektrometresi ile belirlenmiştir. Süt tozu ve peyniraltı suyu 

tozları %10’luk olarak hazırlanmış olup sonuçlar sulandırma faktörü ile birlikte verilmiştir. Bu 

ürünlere ait ortalama ham protein, gerçek protein miktarları ile GP/HP, NPN/HP oranları 

sırasıyla çiğ sütlerde %3,25±0,23, 3,06±0,01, 94,08, 5,92, süt tozlarında %32,51±2,25, 

%30,35±0,06, %93,36, %6,64, peynir altı suyu tozlarında yüksek proteinliler için (n=15) 

%12,18±%0,71, %8,29±0,04, %67,84, %32,16 ve proteinliler için (n=5) %8,05±0,67, 

%6,11±0,03, %75,37, %24,63 olarak belirlenmiştir. Elde edilen değerler literatür bilgileri ile 

uyumludur.  

Referans örnekle kalibrasyonu yapılmış kızılötesi cihazında çiğ sütlerde kazein analizi de 

gerçekleştirilmiş olup ortalama değer %2,36±0,01 (Kazein/GP oranı %76,97) olarak 

belirlenmiştir. Tespit edilen kazein düzeyi literatür değerlerinden daha düşüktür. Bu durumun 

çiğ sütlerin hemen analize alınamadığı durumlarda dondurularak saklanması ile ilgili olduğu 

düşünülmektedir.  

Proje içerisinde bir NPN olan üre süt tozuna üç farklı oranda (%5, 10, 20) ilave edilerek 

bir tağşiş denemesi de gerçekleştirilmiştir. Üre miktarındaki artışa bağlı olarak ham protein 

miktarı sırasıyla %35,59, 109,95, 221,09 artmış ancak gerçek protein miktarı kullanılan NPN 

hacmine bağlı olarak (sırasıyla %0,83, 3,06, 6,29) azalmıştır.  Sonuç olarak ülkemiz 

mevzuatında gerçek protein kavramına yer verilmesinin gerek ürünlerin protein içeriğinin 

doğru değerlendirilmesinde, gerekse NPN tağşişlerinin önlenmesinde kullanılabileceği 

düşünülmektedir.  
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Proje Başlığı (3) 
Yoğurtlarda Doğal Yolla Meydana Gelen Benzoik Asidin 

Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/16/A03/P01/127 

Yürütücü Kuruluş İzmir Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü 

Proje Lideri Şaban MERİÇ 

Proje Yürütücüleri  
Prof. Dr. Özer KINIK, Dr. Oktay YERLİKAYA, Leyla GÜÇER, 

Ecem AKAN, Pınar ÇAKIR TOPDEMİR, Derya SAYGILI  

Proje Bütçesi  55.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2018-01.01.2019 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü  

 

PROJE ÖZETİ  

Yapılması planlanan bu çalışmada toplumumuzun beslenmesinde ve hayvansal protein 

ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynayan ve ülkemizde en çok tüketilen fermente süt 

ürünlerinden yoğurdun üretim ve depolanma süresince oluşan benzoik asit düzeyi belirlenecek, 

bu arada da ürünlerin bazı fiziksel ve biyokimyasal özellikleri tespit edilecektir. Bu ürünlerde 

ayrıca benzoik asit yanında benzoik asit oluşumunda önemli kaynak teşkil eden hippürik asit 

düzeyi de belirlenecektir. 

Yapılması planlanan araştırma ile yoğurdun Türk toplumunun beslenme alışkanlığındaki 

yeri düşünüldüğünde, Benzoik asidin yoğurtlarda fermentasyon sonucu doğal olarak oluşum 

düzeyi üzerine etkili süt çeşidi, kullanılan starter kültür tipi, depolama süresi ve starter kültür 

florası ile bu floranın sayısı arasındaki ilişki düzeyleri saptanacak ayrıca ürünlerin temel 

biyokimyasal, fiziksel özellikleri belirlenecek ve bu bağlamda da çalışmada elde edilecek 

veriler, Mevzuatımızın düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar yürüten Genel Müdürlüğümüz için, 

limitlerin oluşturulması aşamasında yararlı olacaktır. Bu arada katkı maddeleri 

yönetmeliğimize göre tolerans düzeyi bulunmayan benzoik asitin saptanma olasılığı bulunan 

süt ürünlerinde belli tolerans düzeylerinin getirilmesi yoluna gidilmesi yoğurt üreten 

işletmelerin haksız mağduriyetlerini de dolayısı ile maddi ceza almalarını da önleyecektir.  
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Proje Başlığı (4) Marmara Bölgesi Ballarının Botanik Karakterizasyonu 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/16/A05/P01/109 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 

Proje Lideri Hakan TOSUNOĞLU 

Proje Yürütücüleri  
Prof. Dr. Adem BIÇAKÇI, Prof. Dr. İbrahim ÇAKMAK, Doç. Dr. 

Aycan TOSUNOĞLU 

Proje Bütçesi  66.500 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2016 - 31/12/2019  

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

Uludağ Üniversitesi Biyoloji Bölümü - Danışmanlık, Referans 

preparatlarının temini, Sonuçların değerlendirilmesi 

Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma 

Merkezi - Teknik destek  

Civan Arıcılık - Numune Temini 

 

PROJE ÖZETİ  

Bu çalışmada Marmara Bölgesinde üretilen balların botanik karakterizasyonunun 

yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bölgeyi temsil edecek şekilde farklı 

lokalitelerdeki sabit kovanlardan 182 bal örneği toplanmış ve palinolojik açıdan incelenmiştir. 

Palinolojik incelemede Louveaux ve arkadaşları (1978) tarafından geliştirilen yöntem 

kullanılmıştır. Bal örneklerinde bulunan polenler ışık mikroskobuyla tanımlanmış ve her bir 

takson ayrı ayrı sayılıp bal içerisindeki yüzdeleri belirlenmiştir.  

Çalışma sonucunda 95 taksona ait polen tipi tanımlanmıştır. Bu taksonlardan Marmara 

Bölgesi ballarında en yoğun görülen taksonlar Leguminosae, Cruciferae, Rosaceae, 

Compositae, Graminae, Plantago, Umbelliferae, Cichorioideae, Centaurea ve Paliurus spina-

christi olarak belirlenmiştir. Bu taksonların 182 örnek içerisinde temsiliyet yüzdeleri sırasıyla 

%92,3; %87,9; %80,8 ; %76,9; %69,2; %68,7; %62,6; %52,2; %48,4 ve %48,4 olarak 

hesaplanmıştır.  

Çalışılan örneklerin 108’i monofloral olarak tespit edilmiştir. Monofloral ballarda tespit 

edilen dominant polenler Castanea sativa, Helianthus annuus, Paliurus spina-christi, Erica 

arborea, Brassica napus, Allium, Hedera, Lupinus, Myosotis, Plantago, Trifolium pratense, 

Trifolium repens, Olea, Cruciferae, Leguminosae ve Umbelliferae taksonlarına aittir. 

Örneklerin 15’inde Bal Çiği Elementi/Polen oranı 3’ün üzerinde bulunmuş ve salgı balı olarak 

değerlendirilmiştir. İncelenen ballar için 10 g balda bulunan toplam polen sayısı değeri 1266 

ile 1598112 arasında hesaplanmıştır.  
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Proje Başlığı (5) 
Et Ürünlerinde Kolajen Miktarının Belirlenmesi ve Mekanik 

Ayrılmış Et Aranması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYADÜ/18/A3/P1/729 

Yürütücü Kuruluş Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü  

Proje Lideri Dr. Tuğba GEZGİN 

Proje Yürütücüleri  

Bilgegül SİNAN, Hüseyin BÜLBÜL, Mevlüt ATALAY, Mevlüt 

AYDINCI, Oğuzhan ATAR, Rukiye SAV, Sedat KARACA, 

Sümeyye KARAKUŞ, Dr. Tuna ERDEM, Ünal EKERBİÇER 

Proje Bütçesi  56.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2018-31.12.2019 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
Lezita A.Ş. - Kontrol Numunesi Temini  

PROJE ÖZETİ  

Et ürünlerinin üretiminde, bağ doku miktarı yüksek etlerin kullanılması ürünün besleyicilik 

değerini ve kalitesini düşürmektedir. Et ürünlerinin içermiş olduğu kolajen miktarının tayin 

edilmesi, et ürünlerinin üretiminde kullanılan etin kalitesinin belirlenmesinde önemli bir 

analizdir.  

Projemizin ilk yılında, et ürünlerinde kolajen miktarının belirlenmesi amacıyla yapılan 

hidroksiprolin analizi için; mikrodalga hidroliz-mikroplaka okuma yönteminin metot geliştirme 

ve metot validasyonu çalışması tamamlanmıştır. Projemizin ikinci yılında, 2019 yılında 

laboratuvarımıza histolojik muayene amacıyla gelen ve içerisinde kemik-kıkırdak veya baş 

etinin kas dokusu haricindeki kısımları tespit edilen ısıl işlem görmüş sucuk, salam ve sosis 

numunelerinde, bazı kimyasal (protein(%), Ca (ppm), Mn (ppm)) ve fizikselözellikler (nem 

(%), kül (%))  ile kolajen miktarı (g/100 g) belirlenmiş ve mekanik ayrılmış et içeriği 

araştırılmıştır. Aynı zamanda et ürünlerinde kolajen miktarının belirlenmesi amacıyla yapılan 

hidroksiprolin analizi, 63 adet et örneğinde mikrodalga hidroliz-mikroplaka okuma ile 

gerçekleştirilerek elde edilen sonuçlar, standart metot sonuçları ile istatistiki olarak 

karşılaştırılmıştır.  

Araştırmamızın sonucunda, et ürünlerinde hidroksiprolin analizi için basit ve hızlı bir 

metot olan mikrodalga hidroliz-mikroplaka okuma yönteminin standart metot ile çok yakın 

sonuçlar verdiği, yabancı doku veya mekanik ayrılmış et bakımından tağşiş yapılan et 

ürünlerinde, su miktarının düştüğü; kül, kalsiyum, protein ve kolajen miktarının yükseldiği 

görülmüş olup, denetimi yapılan et ürünlerinde, histolojik ve kimyasal bulguların birlikte 

değerlendirilmesinin, tağşiş tespitini daha kolaylaştıracağı düşünülmüştür.  
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Proje Başlığı (6) 
Su Ürünlerinde HPLC/ICP-MS Kullanılarak Toplam Arsenik 

ve Arsenik Türlerinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/17/A03/P01/129 

Yürütücü Kuruluş Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 

Proje Lideri Yunus ÇOĞAL 

Proje Yürütücüleri  Ruşen AKTAŞ, Özen KOBAK, Mustafa KÖSEOĞLU 

Proje Bütçesi  92.920 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2017-31.12.2019 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi - Danışmanlık 

 

PROJE ÖZETİ  

Arsenit As (III), arsenat As (V), arsenobetain (AB), momometil arsonik asit (MMA) ve 

dimetil arsinik asit (DMA) doğada yaygın olarak bulunan arsenik türleridir. Arseniğin, MMA 

ve DMA gibi organik türleri çok az toksik etki göstermesine rağmen inorganik arsenik türleri 

yüksek toksisiteye sahiptir. Bunun yanısıra arseno betain ve arseno choline gibi büyük molekül 

yapısına sahip arsenik türleri toksik değildir. 

Türlendirmede temel, istenen türlerin her birini birbirinden bağımsız olarak ve diğer 

türlerin girişimi olmaksızın belirlemektir. Böyle bir metodun yokluğundan dolayı, türlendirme 

analizlerinde genel olarak spektroskopik, kromatografik ve elektrokimyasal yöntemler 

birleştirilmiştir. Birçok türlendirme metodu her bir türün ayrılmasını sağlayan kromatografi 

yöntemi ile yüksek hassasiyet sağlayan detektör sisteminin birleştirilmesine dayanmaktadır. 

İki aşamada gerçekleştirilen bu proje kapsamında, ilk aşamada Nama ve ark. (2010) 

geliştirmiş olduğu analiz yönteminde modifikasyonlar yapılmış, LOD, LOQ ve geri kazanım 

oranları belirlenmiş ve raporlanmıştır.  

Projenin ikinci aşamasında ise Çanakkale’de belirlenen istasyonlardan 4 farklı dönemde 

temin edilen; kerevit, istakoz, karides, kara midye, akivades, kum şırlanı, kalamar, sübye, 

ahtapot, alabalık, sardalya, çipura, uskumru, palamut ve somonda arsenik türlerinin seviyeleri 

toplam 348 adet numunede dönemsel olarak belirlenmiştir.   
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Proje Başlığı (7) 
Farklı Gıdalardaki Monosodyum Glutamat Düzeylerinin 

HPLC Yöntemiyle Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/17/A03/P01/128 

Yürütücü Kuruluş Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 

Proje Lideri Ruşen AKTAŞ 

Proje Yürütücüleri  
Orhan ATAKAN, Okan DEMİRAĞ, Mehmet DİLER, Özen 

KOBAK  

Proje Bütçesi  19.078 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2017-31.12.2019 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Danışmanlık  

 

PROJE ÖZETİ  

Monosodyum glutamat, kısaltılmış adıyla MSG, koduyla E621 ve bilinen adıyla Çin Tuzu 

glutamat amino asidinin sodyum tuzu olup hazır gıdalarda sıkça kullanılan bir lezzet arttırıcıdır. 

MSG’nin güvenilirliği konusunda yapılan çalışmalarda karşıt görüşler bulunmaktadır.  

Günümüzde MSG’nin insan sağlığı üzerine olası etkilerini değerlendiren çalışmalar halen 

sürmektedir. Bu konuda birbirinden farklı görüşler olmakla birlikte MSG kullanımının 

yasaklanmasını gerektirecek derecede bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Ancak pek çok insan 

için, MSG’nin zararlı etkilerinin olabileceğinin tartışılıyor olması ve zararsız olduğunun da tam 

olarak kanıtlanamaması kullanımında çekincelere neden olmaya yetmektedir. 

Proje kapsamında gıdalarda monosodyum glutamat seviyelerinin belirlenmesi için 

Rodriguez ve arkadaşlarının (2003) geliştirmiş olduğu metotta modifikasyonlar yapılmıştır. 

Modifiye edilen metotla piyasadan temin edilen mayonez, hamburger köftesi (Et), patates cipsi, 

hazır çorba, çiğ köfte, tavuk suyu tablet, bebek maması ve beyaz peynir numunelerinde MSG 

analizi yapılmıştır.   
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Proje Başlığı (1) Peynirde ve Kaymakta Nisin Miktarinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A3/P1/1453 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 

Proje Lideri Ömer Şerif AYDIN 

Proje Bütçesi  40.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2020 - 31.12.2020 

 

PROJE ÖZETİ  

Laktik asit bakterilerinden Lactococcus lactis’ten üretilen nisin; peynir, kaymak, işlenmiş 

yumurta, ve yumurta ürünleri irmik gibi gıdalarda kullanılmaktadır. Nisin raf ömrü süresince 

gıdayı mikrobiyal etkilerden korumak amacıyla kullanılmaktadır. Protein ve yağ gibi gıda 

komponentler ile etkileşimi sonucunda aktivitesini kaybedebilir. Nisinin bazı gıdalarda 

stabilitesini kaybetmesi, etkin bir gıda koruyucusu olarak kullanımını kısıtlamaktadır. Ancak 

gıda koruyucusu olarak onaylanan tek bakteriyosin olan nisin US Food and Drug 

Administration (FDA) tarafından 1988 yılından beri genel anlamda güvenilir olarak kabul 

edilen gıda (GRAS) kategorisine alınmıştır ve endüstriyel gıdalarda kullanımı 

yaygınlaşmaktadır. 

Natamisin gibi gıda koruyucuları daha çok küf ve mayalara karşı kullanılmakta olup nisin 

ise 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-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 ilinde ülke çapında satışa sunulan 8 farklı peynir çeşidi ve 

her peynir çeşidinden 5 farklı marka ve 5 farklı marka kaymak piyasadan temin edilecektir. Bu 

ürünlerde bulunan nisin miktarının tespit edilmesi, nisin analizinin laboratuarlarımızda 

yapılabilir duruma getirilmesi ve kullanımı durumunda mevzuata uygunluğun araştırılması 

amaçlanmaktadır. İlgili analizler uluslararası çalışmalar referans alınarak gerçekleştirilecektir.  
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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-BURSA 

Proje Lideri Halil Rıza AVCI 

Proje Bütçesi  50.047 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2020 - 01/12/2022 

 

PROJE ÖZETİ  

Fonksiyonel gıdalar arasında süt içerikli olanlar büyük bir paya sahiptir ve bu ürünlerin 

hemen hemen tamamını fermente süt ürünleri oluşturmaktadır. Süt sektöründeki bu önemli 

potansiyel, 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.  
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Proje Başlığı (3) 
Clostridioides difficile'nin pastörize süt, yoğurt ve kefirdeki 

davranışı ve nisinin etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/20/A3/P1/1923 

Yürütücü Kuruluş Veteriner Kontrol Enstitüsü-SAMSUN 

Proje Lideri Ayşe Gül DAL TABAĞ 

Proje Bütçesi  45.000 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. Çoklu ilaç direncine (MDR) sahip C. 

difficile enfeksiyonları maliyetli bir tedaviye, hastanın izolasyonuna ve uzun süreli yatışlara yol 

açmaktadır. 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. İyi bilinen gıda 

patojenleri olan C.  perfringens ve C. botulinum gibi diğer clostridiaların fekal-oral yolla 

bulaşması, literatürde uzun yıllar Clostridia olarak sınıflandırılmış C. difficile’ nin de gıda 

aracılığıyla bulaşacağını teorisini desteklemektedir.  

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. Ayrıca 

etken izolasyonunda kullanılacak besiyerine eklenecek olan nötral red boyası ile besiyerine 

diferansiyel özellik kazandırılması denenecektir. Temelde C. difficile enfeksiyonlarınında süt 

ve süt ürünlerinin rolünün (patogenezin/ bulaş yollarının) anlaşılması, hastalıktan korunma 

stratejileri geliştirilmesi ve kültürel metotlarla hızlı ve ucuz teşhisi için bilgi oluşturulması 

hedeflenmiştir.  
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Proje Başlığı (4) 
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-BURSA 

Proje Lideri Dr. Huriye Özgül UÇURUM 

Proje Bütçesi  60.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2020 – 31.12.2021 

 

PROJE ÖZETİ  

Ballar nektar kaynaklarına göre iki sınıfta toplanırlar; salgı balları ve çiçek balları. Salgı 

balları da kendi aralarında iki alt sınıfta toplanırlar. Çam biti gibi bazı böceklerin ağaç 

gövdesinin özsularını emerek oluşturdukları ifrazlar veya meşe balı gibi ağaç yapraklarında 

terleme sonucu oluşan şekerler. Salgı ve çiçek ballarının ayırt edilmesinde en önemli ayırt edici 

unsur optik rotasyon değerleridir. Ancak zaman zaman salgı ve çiçek balları birbirine karışır ve 

optik rotasyon değerleri sağlıklı sonuçlar vermez. Planlanan çalışma da salgı balı olarak meşe 

ve çam balları ile çiçek balı olarak kestane ve karışık yayla ballarının fiziko-kimyasal özellikleri 

karşılaştırılarak araştırılarak salgı ve çiçek ballarının ayırt edilmesinde yeni bir parametre 

aranacaktır. 

Türkiye'nin değişik coğrafik bölgelerinden toplanacak meşe, çam, kestane ve karışık çiçek 

ballarının ilk olarak palinolojik analizleri gerçekleştirilecek ve alınan örneğin botanik açıdan 

uygunluğu saptanacaktır. Daha sonra bu ballarda renk, optik rotasyon, iletkenlik değerleri ile 

türbidite değerleri ölçülecektir. Kimyasal analiz parametreleri olarak prolin, şeker (fruktoz, 

glukoz, sakkaroz, maltoz, arabinoz, riboz, trehaloz, galaktoz, melesitoz, melebioz), tanen ve 

toplam fenolik madde miktarı ölçülerek karşılaştırmalar yapılacaktır. Elde edilecek bulgular 

kemometrik analizler ile yorumlanarak, bu balların ayırt edilmesinde önemli parametreler 

geliştirilecektir.  
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Proje Başlığı (5) 

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  

Arıcılık ürünleri içerisinde önemli bir yere sahip olan arı sütü gıda, sağlık ve kozmetik 

sanayinde farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Arı sütü, genç larvaları ve ana arıyı beslemek 

amacıyla 5-15 günlük işçi arıların yutak üstü ve çene bezlerinden salgılanan, rengi açık kremden 

koyu sarıya değişen, asidik yapılı bir besindir. Arı sütünün damar genişletici, antioksidatif, 

antitümör, antiinflamatuvar ve kolestrol düşürücü etkileri literatürde bildirilmiştir. Türkiye’de 

üretilen arı sütlerinin kalite karakteristikleri ile ilgili geniş kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç 

olduğu düşünülmektedir.  

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.  



Devam Eden Projeler 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVAM EDEN 

PROJELER  



Devam Eden Projeler 

45 

 

Proje Başlığı (1) 
Geleneksel Peynir Çeşitlerinde Bulunan Bazı Biyoaktif 

Peptitlerin Araştırılması (Doktora Tezi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/19/A3/P2/1151 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 

Proje Lideri Neslihan TURAN 

Proje Bütçesi 74.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2019 - 31/12/2020 

 

PROJE ÖZETİ 

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: 

Proje çalışmalarının ilk 1 yıllık döneminde, öncelikle literatür taraması yapılmıştır. Aynı 

zamanda çalışmada yapılacak olan suda çözünen ekstraktların hazırlanması için bir ön çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışmayla suda çözünen ekstraktların hazırlanmasında kullanılacak en uygun 

sıcaklık ve süre kombinasyonu belirlenmiştir. Örnek olarak piyasadan temin edilen Mihaliç 

peyniri kullanılmıştır. 

Farklı sıcaklık ve süre kombinasyonlarıyla elde edilen ekstraktların RP-HPLC elde edilen 

kromatogramları incelenmiştir. Genel anlamda benzer kromatogramlar elde edilmiş olmakla 

birlikte en yüksek pik alanları +4 ºC’de 90 dk ekstraktsiyon sonucu elde edilmiştir. Projenin 

devamında ekstraksiyonun +4 ºC’de 90 dk şeklinde yapılması uygun bulunmuştur.   

Darboğazlar: 

Proje onaylanırken peynir çeşitleri artırılmış ancak bütçe düşürülmüştür. Satın almada 

oluşan aksaklıklar nedeniyle projede gecikmeler yaşanmıştır.  

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Projenin zamanında ve bu bütçe ile bitirilebilmesi için peynir çeşitleri aynı kalmak şartıyla 

her bir peynir çeşidinden alınacak numune sayısının üçe düşürülmesi ve tek ekstraksiyon 

yapılarak çalışmanın devam etmesi şeklinde numune sayısının güncellenmesi talep 

edilmektedir.  



Devam Eden Projeler 

46 

 

Proje Başlığı (2) 
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: 

Fosfat kökenli tuzların analizi fosfor analizi üzerinden yapılmaktadır. Toplam fosfor 

miktarı iki ayrı analiz yöntemi ile yapılmakta ve sonuçları iki karşılaştırma yöntemi ile 

incelenmektedir. Yapılan analizle elde edilen sonuçlar ISO 18083:2013 ile irdelendiğinde 

Fosfor(%)/Azot(%) oranı 0,1036-0,1362 arasında değişmiştir. Sonuçlar standartta yapılan 

çalışmalar ile uyumludur. Sitrat kökenli tuzların analizi sitrik asit analizi üzerinden 

yapılmaktadır. Toplam sitrik asit miktarı iki ayrı analiz yöntemi ile yapılmakta ve sonuçları iki 

karşılaştırma yöntemi ile incelenmektedir. Üç ay boyunca üretim ve depolaması incelenen taze 

kaşar peynirlerinin doğal sitrik asit miktarı %0,0706-%0,2028 arasında değişmektedir. Tüm 

veriler ışığında da istatistiki olarak yorumlanacaktır. Yapılan çalışmalarda ISO 12082:2006 

metodunda öngörülen sitrik asit(%)/laktoz(%) (0,04) oranının kaşar peynirlerinde tamamen 

değişmesi gerektiği bulundu.  

Darboğazlar:  

Projenin Ocak 2019 tarihinde başlaması gerekirken kurum binasının taşınmasına denk 

gelmesi sebebiyle ilk numune Eylül 2019 da çalışılmaya başlanmıştır. Projenin dar boğazı 

olarak, eklenecek fosfor ve sitrik asit tuzlarının, kaşar peynirinin ve dolayısıyla sütteki 

miktarlarından çok daha az olması ve konuda analiz ölçüm belirsizliklerinin oldukça önem arz 

etmesi gelmektedir.  

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Dolayısıyla projenin 1 yıl daha uzatılması talep edilmektedir.  

Proje için Danışman olarak sadece Prof. Dr. Özer Kınık ile çalışılmaktadır. Diğer 

Hocalarımızın projeden çıkarılmasını ve projede kurumda kurumumuzda çalışarak aktif 

olarak analizlere katılan ve numune alan arkadaşlarımızın yürütücü olarak proje dâhil 

edilmesi talep edilmektedir.  

Bütçe olarak 70.000 TL kabul edilirken 2019 yılı içerisinde Tekirdağ Gıda Kontrol 

Laboratuvar Müdürlüğü bütçesine sadece 30.000 TL aktarılmıştır.  
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PROJE ÖZETİ  

Bu çalışmada farklı izolasyon yöntemleri ile baldan DNA izolasyonu gerçekleştirilerek 

metot optimizasyonu hedeflenmektedir. Baldaki polen çeşitliliğin, mikroorganizma varlığının 

ve GDO durumunun tespit edilmesi de bu nedenle önemlidir. DNA analizi, bu parametrelerin 

elde edilmesi için etkili yollardan biridir ancak balın yapısal özellikleri ve içeriğindeki inhibitör 

maddelerden dolayı baldan DNA analizi kolay değildir. Baldan DNA ekstraksiyonun diğer 

numune türlerine göre zor olması ve bu nedenle mevcut metodların modifiye edilerek optimize 

edilmesi gerekliliği bu çalışmanın gerekçesini oluşturmaktadır. 

Piyasadan salgı balı olarak çam balı, monofloral bal olarak kestane balı ve multifloral çiçek 

ballarından 3’er adet numune toplanacaktır. Öncelikle bu numunelerin palinolojik analizi 

gerçekleştirilecek ve alınan örneklerin botanik açıdan uygunluğu saptanacaktır. Bitkilerden 

DNA izolasyonu amacıyla yaygın olarak kullanılan bir metot olan CTAB metodu ve ticari kit 

metodu kullanılarak bal örneklerinden DNA ekstrakte edilecektir Elde edilen DNA 

izolatlarında Real-Time PCR metodu ile bitki geni aranması gerçekleştirilecek ve sonuçlar 

karşılaştırılacaktır.  

Dönem Bulguları: 

İlk etapda 1 adet multifloral, 1adet kestane ve 1 adet çam balının palinolojik analizi 

gerçekleştirilmiş. Sonra kit metodu ve modifiye CTAB metodu ile 3’er paralel DNA izolasyonu 

gerçekleştirilip karşılaştırılmıştır. Bunun için DNA izolasyonu sonrası nanodrop 

spektrofotometre ile izolatların miktar ve saflığına bakılmış ve real time PCR cihazı ile plant 

geni tarama analizi yapılmıştır. Bu çalışma sonucuna göre CTAB metodu ile elde edilen DNA 

miktarı, kit metodunda elde edilen DNA miktarına kıyasla daha fazladır ve DNA bazlı bir analiz 

için yeterlidir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Melek Balcı’nın tayin olması nedeniyle projeden çıkarılması, proje liderinin Nihal 

Akman olması, Halil Er’in proje ekibine dâhil olması, personel konusunda önerilen 

değişikliklerdir.  

Proje Başlığı (3) 
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-BURSA 

Proje Lideri Nihal AKMAN 

Proje Bütçesi  67.862 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi  01/01/2019 -31/12/2020 
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Proje Başlığı (4) 
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: 

2019 Temmuz ayında Çanakkale Gökçeada çiçek ballarını temsilen 10 arılıktan çiçek balı 

hasat edilerek kavanozlara doldurulmuştur. Soğuk odada muhafazaya alınmıştır. 

2019 Aralık ayında Çanakkale Biga püren ballarını temsilen 8 arılıktan püren balı hasat 

edilmiş olarak temin edilmiştir. 

Darboğazlar:  

Proje yürütücüsü Ali BEDEL’in başka bir kuruma tayin olması sebebiyle proje lideri 

değişikliği yapılmıştır. 

Dr. Öğretim Üyesi Hanife AKYALÇIN polen analizlerini mevcut koşullarıyla 

yapamayacağını bildirerek 02.10.2019 tarihinde projeden çekilmiştir. 

Bal numunelerinin teminini gerçekleştirecek olan Çanakkale Arıcılar Birliği Gökçeada 

çiçek ballarının araziden teminini gerçekleştirmiş ancak Bozcaada çiçek ballarının teminini 

gerçekleştirmemiştir. Biga ilçesinden temin edilecek Püren ballarının ise bir kısmı temin 

edilerek teslim edilmiştir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Dr. Öğretim Üyesi Hanife AKYALÇIN’ın projeden çıkartılması talep edilmektedir. 

Proje yürütücülerine, polen analizlerini gerçekleştirmek üzere Ulusal Gıda Referans 

Laboratuvar Müdürlüğünde Gıda Mühendisi olarak çalışan Nurten TÜRKARSLAN’ın 

dâhil edilmesi talep edilmektedir.  
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Proje Başlığı (5) 
Türkiye Coğrafyasındaki Akasya Balının 

Karakterizasyonunun Belirlenmesi 

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

Yürütücü Kuruluş Arıcılık Araştırma Enstitüsü-ORDU 

Proje Lideri Neslihan ÇAKICI 

Proje Bütçesi  250.100 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi  01/01/2018-30/04/2021 

 

PROJE ÖZETİ  

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne göre bal; bitki nektarlarının, bitkilerin 

canlı kısımlarının salgılarının veya bitkilerin canlı kısımları üzerinde yaşayan bitki emici 

böceklerin salgılarının bal arısı tarafından toplandıktan sonra kendine özgü maddelerle 

birleştirerek değişikliğe uğrattığı, su içeriğini düşürdüğü ve petekte depolayarak 

olgunlaştırdığı doğal üründür. Türkiye, zengin bir floraya sahip olmasından dolayı, birçok 

monofloral bal çeşitliliğine sahiptir. Üçgül, ıhlamur, akasya, kanola, narenciye, lavanta, meşe, 

hayit, püren, ayçiçeği,  ormangülü, kestane vb. birçok monofloral ballarımız ülkemizde 

üretilmektedir. Son yıllarda  Türkiye’deki ballarda kötü niyetli üreticiler ve sanayiciler 

tarafından tağşiş işlemi yapılarak, haksız rekabet ortaya çıkmaktadır.  Zengin bir bileşime sahip 

olan ve sayısız olumlu yönleri bulunan balların hile ile sofralarımızdan uzaklaştırılması kabul 

edilemez bir gerçektir. Akasya balımızın doğal özellikleri tam olarak ortaya konulmadığından 

dolayı, art niyetli insanlar tağşiş yapmaktadır.  Bu sebeple; bu proje çalışmamızda, ülkemizin 

akasya ballarının, polen tür ve polen sayısı belirlendikten sonra, fizikokimyasal özellikleri, 

şeker bileşenleri, prolin miktarı, diastaz sayısı, karbon izotop oranları, mineral ve metal 

içerikleri araştırılacaktır. Bu temel çalışmalarla, akasya balları yürürlükte olan “Bal Tebliği”ne 

göre değerlendirilecektir. Ayrıca, şeker bileşenlerinin dışında kalan ve organik yapılı doğal 

bileşikler kalitatif ve kantitatif olarak belirlenecektir. Elde edilen değerlerin çeşitli 

değişkenlerle kemometrik olarak analizleri yapılması temel amaçlarımızdandır. Böylece akasya 

ballarının üretim yerlerine göre taşıdıkları ortak bileşenleri ve farklılıkları belirlenecektir. Hem 

üretim yerlerine göre hem de 3 yıllık üretim periyodunda yıllara göre, sonuçlar istatistiksel 

olarak karşılaştırılacak ve balların standardize edilmesi noktasında veriler sağlanacaktır. 

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. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Enstitü personellerinden Ziraat mühendisi Ahmet Emir ŞAHİN’in projeye dâhil 

edilmesi teklif edilmiştir.  
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Proje Başlığı (6) 
Gıdalarda Salmonella spp. Analizinde Baskılayıcı Refakatçi 

Floranın İnhibisyonu İçin Antibiyotik Uygulaması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/19/A3/P1/920 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 

Proje Lideri Ümit Cemil ERER 

Proje Bütçesi  49.249 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
 01/01/2019- 31/12/2022 

 

PROJE ÖZETİ  

Proje süresince Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA Mikrobiyoloji 

Laboratuvarına gelecek numunelerin rutin analizlerinden Salmonella suşlarının izole ve 

identifiye edilecektir. Gerek izole ve identifiye edilecek gerekse satın alınacak Salmonella 

suşlarının ve refakatçi florayı oluşturan sık rastlanılan mikroorganizmaların antibiyogram 

testlerinin yapılması ve buna göre antibiyotik belirlenecektir. Belirlenen antibiyotiklerin besi 

yerine değişik dozlarda ilave edilmesi ve baskılayıcı refakatçi floranın üzerine inhibisyon 

etkisinin gözlemlenecektir. Sonuçların değerlendirilmesi ve olumlu çıktılar alınması 

neticesinde analiz uygulamalarında kullanılması ve ilgili analiz metodunda geliştirilmesi 

sağlanacaktır. 

Dönem Bulguları: : 

Yıl boyu laboratuvara gelen pozitif numunelerden ve daha önceden izole ve identifiye 

edilmiş elimizde bulunan 60 adet farklı Salmonella spp. Suşu üzerinde çalışılarak;      

 Suşlar yeniden Vitec ile tanımlanmıştır. 

 Salmonell spp. suşlarının 7 ayrı antibiyotik içeren disk yöntemi ile antibiyogram testleri 

yapılmıştır.  

 Salmonella spp. Suşlarının Vitec 2 ile 30 adet antibiyotik içeren antibiyogram kitleri ile 

daha kapsamlı antibiyogram testleri yapılmıştır.   
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Proje Başlığı (7) 

Mikroenkapsüle Edilen Mikroalg-Antioksidan Çiftinin 

Antioksidan Özelliklerinin ve Gıda Alanında 

Kullanılabilirliğinin Araştırılması (Doktora Tezi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/19/A3/P1/938 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 

Proje Lideri Nuray YAĞMUR (Sunumu yapan: Meral KAYGISIZ) 

Proje Bütçesi  78.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi  01/01/2019 - 31/12/2020 

 

PROJE ÖZETİ  

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 olan doğal bir antioksidan 

kaynağı alglerin en önemli türlerinden Spirulina mikroalgi bu proje için tercih edilmiştir. 

Spirulina, bir siyanobakteridir ve “süper besin” olarak tanımlanır.  

Projede kullanılacak olan nar ise; içerdiği flavonoidler, polifenoller, antosiyaninler, 

taninler, punicalagin ve punicalin gibi yüksek antioksidan özellikteki fenolik bileşiklerden 

dolayı son yıllarda en çok araştırılan meyvelerden biri olmuştur. Özellikle narın kabuğunun 

suyuna göre daha fazla besin içeriği ve nar kabuğu ekstraktının antioksidan, antikanser, 

antibakteriyel ve antiinflamatuar etkiler göstermesi yapılan çalışmalarla desteklenmektedir.  

Oksijen, ışık, asit, alkaliye karşı hassas içeriğinin korunması amacıyla nar kabuğu 

ekstraktlarının hasat edilmiş Spirulina yüzeyi üzerine mikroenkapsülasyonu (tutturma) 

denenecektir. Daha sonra elde edilen mikroalg-antioksidan (nar kabuğu ekstraktı) çiftinin gıda 

ürünlerinde kullanılabilirliği araştırılacaktır. Bu amaçla mikroalg-antioksidan çiftinin doğal 

kaynaklı antioksidan madde olarak kullanılabilirliği yoğurt üzerinde denenecektir.  

Mikroalg-antioksidan çifti yoğurt üretim prosesinde ortama eklenecektir. Elde edilecek 

sonuçlar ile doğal antioksidanların sentetik antioksidan maddelere alternatif olarak gıdalarda 

kullanımı araştırılacaktır. 

Dönem Bulguları: 

Kaynak taraması ve gerekli sarf malzemelerin temini sağlanmıştır. İlerleyen süreçte 

enkapsülasyon çalışmaları ve planlanan diğer faaliyetler de yapılacaktır. 

Darboğazlar:  

Proje faaliyet takvimine göre 1. ve 2. aylarda proje ile ilgili kaynak taraması yapılmıştır. 

Ancak gerekli sarf malzemelerin temini ile ilgili sorun yaşanmıştır. Bu yüzden proje faaliyet 

takvimi gecikmeli olarak ilerleyecektir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Gerekli sarf maddelerin temini ile yaşanan sıkıntılardan dolayı enkapsülasyon ve 

spektroskopik analizler yapılamamıştır. Bu analizlerin ve 2. yıl yapılması planlanan tüm 

faaliyetlerin 1 yıl ek süre ile bir sonraki seneye aktarılması tarafımca önerilmektedir.  
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Proje Başlığı (8) 

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-ANKARA 

Proje Lideri 
Dr. Melike EROL DEMİRBİLEK (Sunumu yapan: Canan YAĞCI 

TÜZÜN) 

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. Aspir antibakteriyel 

etkisini, bakterinin hücre duvarını tahrip ederek ve proton pompasını inhibe ederek gösterir. 

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. 

Dönem Bulguları: 

 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü arazisine Nisan ayında ekim yapıldı. Tür 

teşhisleri/teşhislerin kontrolü yapıldı. Çiçeklenme döneminde yaprak ve çiçek örnekleri ve 

sonrasında da tohumlar toplandı. Altı türün herbirine ait yapraklar, çiçekler ve tohumlar oda 

ısısında kurutuldu ve toz haline getirildi. Toz haline getirilmiş materyal metanol ile ayrı ayrı 

ekstre edilerek filtreden geçirildi. Evaporasyon cihazı ile metanol uçuruldu. Antibakteriyel etki 

için gerekli besiyerleri hazırlandı. Refik Saydam Hıfzısıhha Merkez Başkanlığı’ndan satın 

alınması gereken gıda patojeni bakteriler, il gıda kontrol laboratuvarından temin edildiği için 

satın almaya gerek kalmadı. 2018 ve 2019 yılına ait bitki numuneleri ile antibakteriyel aktivite 

çalışmalarına 2020 Ocak ayında başlanacak.  

Darboğazlar:  

McFarland dansitometre cihazı 2019 Kasım ayında teslim edildiği için çalışma takvimine 

göre geç kalınmış olsa da bu senenin ilk altı aylık kısmında bu açık kapatılarak çalışma 

takvimine göre yapılması gereken işler yapılmış olacaktır. Ekstraksiyon sonrası elde edilen 

kuru ağırlıklar az olduğu için Kasım ve Aralık ayında seraya ekimler yapıldı. 2020 yılında 

Yenimahalle’deki tarlaya ilave olarak seraya ve Haymana İkizce Araştırma ve Uygulama 

Çiftliği’ne ekimler yapılacak.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
https://tr.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus
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Proje Başlığı (9) 
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  

Ülkemizde avcılık yoluyla elde edilen ve tamamı balık unu-yağı fabrikalarında işlenen, 

doğrudan insan tüketimine sunulmayan çaçadan geleneksel ve ultrases destekli enzimatik 

yöntemle protein hidrolizatı (GFPH ve UFPH) üretilerek ultrasesin hidrolizat üzerindeki 

fiziksel, kimyasal, antioksidan aktivite ve mikrobiyal açıdan koruma etkileri belirlenecektir. 

Hidrolizatlar, farklı şekillerde işlenmiş gıda ürünlerine; kryoprotektan ve antioksidan (balık 

kıyması); kaplama materyali (soğutulmuş ve dondurulmuş alabalık filetoları) ve fonksiyonel 

özellik ve besin değerini arttırmak (cips) 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 sektöründe değerlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Dönem Bulguları: 

Ocak-Aralık 2019 döneminde proje çalışmalarında kullanılacak olan ultrases cihazı ve 

kimyasal alımları gerçekleştirilmiştir. Hammadde olan çaçanın besin kompozisyonu ve toplam 

bakteri analizleri yapılmıştır. Yapılan toplam bakteri analizi sonuçlarında herhangi bir 

bakteriyel oluşuma rastlanmamıştır. GFPH ve UFPH üretimi için ön deneme çalışmalarına 

başlanmıştır. UFPH için yapılan denemelerde çalışma için en uygun parametreler %20 

amplitud, %20 frekans, 10 saniye ara ile 10 saniye vuruş olarak belirlenmiştir. GFPH ve UFPH 

için verim sırasıyla %8,57 ve %12,73 olarak belirlenmiştir. Her iki gruba ait hidroliz dereceleri 

GFPH için maksimum %22,93 iken UFPH için %25,45 ise olarak hesaplanmıştır.   

Ham materyal, GFPH ve UFPH için protein ve lipit değerleri sırasıyla %14,32, %74,85 

%73,9 ve %5,39, %1,36 %1,26 iken;  kül ve kuru madde değerleri sırasıyla %2,96, %13,59, 

%15,30 ve %24,48,% 92,56 ve %96,60 olarak belirlenmiştir. pH değerleri GFPH için 8,82 iken 

UFPH için 8,66 olarak ölçülmüştür. Renk ölçümlerinde L, a ve b değerleri GFPH için 48,53, 

1,13 ve 5,79 iken UFPH için 45,29, 1,62 ve 7,86 şeklinde bulunmuştur.  

Balık kıymasından üretilecek balık köftelerinde hidrolizattan kaynaklanabilecek acı tadın 

maskelenebilirliğinin belirlenmesi amacıyla ön deneme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bunun 

için farklı baharatlar kullanılarak 2 adet formülasyon geliştirilmiş ve hazırlanan köfteler derin 

yağda kızartılarak duyusal beğeni testine tabi tutulmuştur. Yapılan duyusal değerlendirme 

sonunda hazırlanan her iki üründe de acı tadın hissedilmediği belirtilirken kimyon ve yenibahar 

kullanılarak hazırlanan formülasyonun daha fazla beğeni aldığı ortaya konularak esas 

çalışmada bu formülasyonun kullanılmasına karar verilmiştir.  
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Proje Başlığı (10) 
Çaça (Sprattus sprattus L., 1758)’dan Elde Edilen Protein 

İzolatı ve Hidrolizatının Depolama Stabilitesinin Belirlenmesi 

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

Yürütücü Kuruluş Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü - TRABZON 

Proje Lideri 
Dr. Büket Buşra DAĞTEKİN (Sunumu yapan: Gülsüm BALÇIK 

MISIR) 

Proje Bütçesi  108.680 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2018-01/01-2021 

 

PROJE ÖZETİ  

Bu çalışmada tamamı balık unu-yağı fabrikalarında hammadde kaynağı olarak kullanılan 

ve ülkemiz piyasasında tüketici tarafından talep görmeyen çaçanın insan tüketiminde 

değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Bunun için çaçaya protein izolasyon yöntemleri olan pH 

ayarlama (asit ve alkali) ve enzimatik hidroliz işlemleri uygulanacaktır. Üretilen protein izolat 

ve hidrolizatları dondurularak kurutulduktan sonra elde edilen protein tozları iki farklı şekilde 

(normal ve vakumlu) paketlenecektir. Depolama stabilitesinin belirlenmesi için tüm gruplar 4 

°C’de 8 ay depolanarak aylık olarak analizleri yapılacaktır. Proje sonucunda, insan tüketimine 

sunulamadığı için ekonomik kayba neden olan çaçanın; protein izolatı ve hidrolizatı şeklinde 

gıda katkı maddesi olarak, farklı ürünlerin geliştirilmesinde kullanılabilecek bir ürün formuna 

dönüştürülmesi, protein tozlarının depolama stabilitesinin belirlenmesi ve sonuçların 

paydaşlara aktarılarak çaçanın pazar değerinin artırılması hedeflenmektedir. 

Dönem Bulguları: 

Ocak 2019- Aralık 2019 rapor döneminde depolama stabilitesi çalışmaları için gerekli olan 

asit-alkali protein izolat ve hidrolizat üretimi ile liyofilizasyon işlemlerine devam edilmiştir. 

Ancak liyofilizasyon işlemi, cihazın diğer projelerde de kullanılmasından dolayı 

tamamlanamadığından depolama stabilitesi çalışmalarına başlanamamıştır. En kısa sürede 

liyofilizasyon işlemi tamamlanarak depolama çalışmalarına başlanacaktır. Çaça ham 

materyalinde yapılan mikrobiyolojik analizlerde herhangi bir mikrobiyal yüke rastlanmamıştır. 

Protein hidrolizatlarının köpürme kapasite ve stabilitesinin iyi olduğu, protein izolatlarında ise 

köpürme özelliği olmadığı belirlenmiştir. A en yüksek verimin alkali protein izolatında olduğu 

bu grubu sırasıyla asit protein izolatı ve protein hidrolizatının izlediği tespit edilmiştir. 

Darboğazlar:  

Proje metninde protein izolat ve hidrolizatlarında fonksiyonel özelliklerin belirlenmesi 

amacıyla ticari balık protein tozu kullanılacağı belirtilmişti. Ancak piyasada bulunan ticari balık 

protein tozlarının çikolata, mango gibi ürünlerle katkılı olması ve kontrol grubu olarak 

kullanılacak katkısız balık protein tozu temin edilememesi proje için bir darboğaz 

oluşturmaktadır. Bu darboğazın giderilmesi için literatürde mevcut yine balıktan üretilen 

protein izolat ve hidrolizatlarının değerleri ile elde edilen sonuçların karşılaştırılması 

düşünülmektedir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Projenin metot bölümüne daha önce Antalya proje değerlendirme toplantısında alınan karar 

gereği, vakumla paketleme eklendiği için; proje metninde depolama stabilitesi analizleri için 

belirtilen depolama süre ve sıcaklığının +4 oC’de aylık olarak 8 ay yapılması olarak 

belirtilen kısmın; +24 oC’de 3 ay boyunca on beşer 15’er günlük periyotlar halinde 

yapılması şeklinde değiştirilmesi talep edilmektedir.  
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YENİ TEKLİF 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 11 

2 

Mısır Hasat Artıklarının Kimyasal veya 

Biyolojik Yöntemlerle Yem Değerinin 

İyileştirilmesi 

Doğu Akdeniz 

Tarımsal 

Araştırma 

Enstitüsü 

Müdürlüğü/ 

ADANA 

Fülya SERT 12 

3 

Amasya Bölgesindeki Süt Sığırı 

İşletmelerinde TMR Pilot Uygulama 

Çalışması 

Uluslararası 

Hayvancılık 

Araştırma ve 

Eğitim Merkez 

Müdürlüğü - 

Lalahan / 

ANKARA 

Dr. Hasan 

Hüseyin 

ŞENYÜZ 

13 

4 

Süt Sığırlarında Gübreden Besin Madde 

Sindirilebilirliğinin Tespitinde Yakın Kızıl 

Ötesi Spektrofotometreler için Kalibrasyon 

Setleri Geliştirilmesi 

Doğu Akdeniz 

Tarımsal 

Araştırma 

Enstitüsü 

Müdürlüğü / 

ADANA 

Şerife ERGÜL 14 

5 

Meraya Dayalı Beslenen Mandalarda Kaba 

Yem Kalitesinin Sütte Yağı Asitleri 

Komposizyonu ve Konjuge Linoleik Asit 

Üzerine Etkisi 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma 

Enstitüsü 

Müdürlüğü / Bursa 

Serkan KARA 15 

6 

Doğu Anadolu Kırmızısı x Esmer İsviçre 

F1 genç boğaları farklı içerikli rasyonlarla 

beslemenin besleme randımanı, karkas 

karakterleri ve et kalitesi üzerine etkisi. 

Doğu Anadolu 

Tarımsal 

Araştırma 

Enstitüsü 

Müdürlüğü / 

ERZURUM 

Alpay 

KARAÇUHAL

ILAR 

16 
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7 

Farklı kaba/ kesif yem oranları ile beslenen 

sığırlarda ruminal bakteri yapısı ve gerçek 

zamanlı metan üretimi üzerine etkisi 

Uluslararası 

Hayvancılık 

Araştırma ve 

Eğitim Merkez 

Müdürlüğü - 

Lalahan / 

ANKARA 

Muhammed 

İkbal COŞKUN 
17 

8 

Korunga Islah Projelerinde Ebeveyn 

Olarak Kullanılabilecek Genotiplerin 

Kalite Özellikleri ile Bazı Ümitvar 

Genotiplerin in situ ve in vitro Amino Asit 

Yıkımlanabilirliklerinin Belirlenmesi 

Koyunculuk 

Araştırma 

Enstitüsü 

Müdürlüğü - 

Bandırma / 

BALIKESİR 

Selim ESEN 18 

9 

Üzüm Posası Silajı ve Kuru Üzüm 

Posalarının in vitro Sindirilebirliği ile 

Saanen Irkı Keçilerde Kan Plazma 

Aminoasitleri, Rumen Uçucu Yağ Asitleri 

ve Süt Yağ Asitleri Kompozisyonu 

Üzerine Etkilerinin Araştırılması 

Koyunculuk 

Araştırma 

Enstitüsü 

Müdürlüğü - 

Bandırma / 

BALIKESİR 

Selim ESEN 19 

10 

Değiştirilmiş Tane Yem Formlarının 

Gebeliğin Son Dönemi ve Erken 

Laktasyon Dönemi Rasyonlarına Farklı 

Oranlarda İlavesinin İlkine Gebe Saanen 

Irkı Anaç Keçilerde Akut Faz Cevabı ile 

İlişkisinin Kolostrum Kalitesi, Laktasyon 

Performansı ve Yavrulardaki Bazı Kan 

Metabolitlerine Etkilerinin Araştırılması. 

Koyunculuk 

Araştırma 

Enstitüsü 

Müdürlüğü - 

Bandırma / 

BALIKESİR 

Ergenekon 

OĞUZ 
20 

11 

Atık mantar kompostunun yem değerinin 

belirlenmesi ve erkek kuzularda besi 

performansına etkisi 

Uluslararası 

Hayvancılık 

Araştırma ve 

Eğitim Merkez 

Müdürlüğü - 

Lalahan / 

ANKARA 

Pınar 

ÖZDEMİR 
21 

12 

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal 

Araştırma Enstitüsünde Yetiştirilen Orta 

Anadolu Merinosu ve Akkaraman 

Koyunlarının Metabolik Profil, Büyüme 

Hızı ve Karkas Özelliklerinin Araştırılması 

Bahri Dağdaş 

Uluslar Arası 

Tarımsal 

Araştırma Enstitü 

Müdürlüğü / 

KONYA 

İbrahim 

HALICI 
22 
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13 

Kılçıksız Arpa ve Diğer Dane Yemlerin 

İvesi Erkek Kuzularında Besi Performansı 

ve Sindirilme Derecesi Üzerine Etkilerinin 

Belirlenmesi  

GAP Tarımsal 

Araştırma 

Enstitüsü 

Müdürlüğü / 

ŞANLIURFA 

Mehmet 

PAYDAŞ 
23 

14 

Kuzu Rasyonlarına İlave Edilen Formik 

Asitin Canlı Ağırlık, Rumen ve Kan Stres 

Parametreleri Üzerine Etkisi 

Uluslararası 

Hayvancılık 

Araştırma ve 

Eğitim Merkez 

Müdürlüğü - 

Lalahan / 

ANKARA 

Feridun Işın 

CÖNER 
24 

15 

Kınalı Keklik Civcivlerinde Soğan ve 

Sarımsak Ekstraktlarının Büyüme 

Performansı, Yaşama Gücü, Antioksidan 

Kapasite ve Bazı Kan Parametreleri 

Üzerine Etkisi 

Bahri Dağdaş 

Uluslar Arası 

Tarımsal 

Araştırma Enstitü 

Müdürlüğü / 

KONYA 

Dr. Halil 

HARMAN 
25 

16 

Keklik Büyütme Rasyonlarına Farklı 

Dönemlerde MOS ve Peyniraltı Suyu Tozu 

Ilavesinin Büyüme Yaşama Gücü ve 

Bağırsak Mikroflorasına Etkileri 

Bahri Dağdaş 

Uluslar Arası 

Tarımsal 

Araştırma Enstitü 

Müdürlüğü / 

KONYA 

Hasan Tarık 

EŞKİ 
26 

17 

Yumurta Tavuğu Yemlerinde Soya Yağı 

Yerine Siyah Asker Sineği (Hermetia 

illucens) Larva Yağı İkamesinin 

Araştırılması 

Tavukçuluk 

Araştırma 

Enstitüsü 

Müdürlüğü/ 

ANKARA 

Uğur 

YILDIRIM 
27 

18 

Zenginleştirilmiş Kafeslerde Yetiştirilen 

Beyaz Yumurtacı Damızlıkların 

Rasyonlarına Katılan Organik Kromun 

Performans, Kuluçka Sonuçları, Sperma, 

Biyokimyasal ve Patolojik Parametreleri 

Üzerine Etkisi 

Tavukçuluk 

Araştırma 

Enstitüsü 

Müdürlüğü/ 

ANKARA 

MURAT 

DOĞU 
28 

2020 YILINDA BAŞLAYAN PROJELER 

Sıra 

No 
Proje Başlığı Kurum 

Proje Lideri 

/Sunan 

Syf 

No 

1 

Arpa-Fiğ Kuru Otu ve Arpa-Fiğ Silajının 

Lalahan Koyunlarında Canlı Ağırlık Ve 

Kuzu Canlı Ağırlığı Üzerine Etkileri ve In 

Vıtro-In Sıtu Sindirilebilirliği 

Ulusal 

Hayvancılık 

Araştırma ve 

Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü, 

Lalahan /Ankara 

Hasan Hüseyin 

ŞENYÜZ 
30 
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2 

Merada Beslenen Akkaraman Koyunların 

Günlük Yem Tüketimleri, Metan 

Salınımları ve Mera Ortamının Detaylı 

Tanımlanmasına Yönelik Çorum İli Pilot 

Uygulaması 

Ulusal 

Hayvancılık 

Araştırma ve 

Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü, 

Lalahan /Ankara 

Muhammed 

İkbal COŞKUN 
31 

3 

Ruminant Hayvanlarda Yaygın Olarak 

Kullanılan Bazı Yemlerinin İn Vitro Ve İn 

Situ Metan Salınımlarının Karşılaştırılması 

Ulusal 

Hayvancılık 

Araştırma ve 

Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü, 

Lalahan /Ankara 

Abdulkadir 

ERİŞEK 
32 

4 

Kaba Yem Kaynaklı Metan Gazı 

Salınımının Azaltılmasında Bazı Parlak 

Brom (Bromus catharticus Vahl) 

Hatlarının Kullanım Olanaklarının 

Araştırılması 

Koyunculuk 

Araştırma 

Enstitüsü 

Müdürlüğü, 

Bandırma 

/Balıkesir 

Selim ESEN 33 

5 

Bor İhtiva Eden Su ile Beslenen Bandırma 

Kuzularının Besi Performansı ve Bazı Kan 

Serumu Parametrelerinin Araştırılması 

Koyunculuk 

Araştırma 

Enstitüsü 

Müdürlüğü, 

Bandırma 

/Balıkesir 

Osman 

ÖÇALAN 
34 

6 

Hayvan Yemlerinde Ürenin Yüksek 

Peformanslı Sıvı Kromotografi (HPLC) İle 

Belirlenmesi, Metot Validasyonu ve 

Spektrofotometrik Metotla 

Karşılaştırılması 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma 

Enstitüsü 

Müdürlüğü /Bursa 

Habil UMUR 35 

7 

Damızlık Kekliklerde Rasyona Farklı 

Seviyelerde Karabuğday Tohumu 

İlavesinin Performans, Yumurta Kalitesi, 

Kuluçka Performansı, Serum ve Dışkı 

Mineral Muhtevasına Etkisi 

Bahri Dağdaş 

Uluslararası 

Tarımsal 

Araştırma 

Enstitüsü 

Müdürlüğü /Konya 

İbrahim 

HALICI 
36 

8 
Bazı Tritikale Hat ve Çeşitlerinde Silaj 

Kalitesinin Belirlenmesi 

Bahri Dağdaş 

Uluslararası 

Tarımsal 

Araştırma 

Enstitüsü 

Müdürlüğü /Konya 

Uğur 

DEMİRCİ 
37 
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9 

Farklı Katkılar ile Hazırlanan Antepfıstığı 

(Pistacia vera L.) Dış Kabuğu Silajının 

Silaj Kalitesi, Kuzularda Yem Tüketimi ve 

Sindirilebilirlik Değerleri Üzerine 

Etkisinin Araştırılması 

GAP Tarımsal 

Araştırma 

Enstitüsü 

Müdürlüğü 

/ŞANLIURFA 

Zeliha 

SAVRUNLU 38 

10 

Sıcak Stresine Maruz Bırakılan Yumurtacı 

Tavukların Yemlerine İlave Edilen Nar 

Kabuğu Tozunun Etkisinin Bazı 

Performans ve Biyokimyasal Parametreler 

Kullanılarak İncelenmesi 

Tavukçuluk 

Araştırma Enstitü 

Müdürlüğü / 

ANKARA 

Ayten AŞKIN 

KILINÇ 39 

11 

Farklı Çevre Sıcaklıklarında Yetiştirilen 

Damızlık Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına 

Lizin ve Organik Kromun İlavesinin 

Etkileri 

Tavukçuluk 

Araştırma Enstitü 

Müdürlüğü / 

ANKARA 

Murat DOĞU 40 

12 

Farklı Seviyelerde Besin Maddesi İçeren 

Rasyonların Anadolu-T Etlik Piliçlerinin 

Beslenmesinde Kullanımı 

Geçit Kuşağı 

Tarımsal 

Araştırma Enstitü 

Müdürlüğü 

/ESKİŞEHİR 

Berkan 

YILMAZ 41 

13 

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus 

Mykiss)  Yetiştiriciliğinde Balık Ununa 

Alternatif Siyah Asker Sineği (Black 

Soldier Fly L., Hermetia illucens), Un 

Kurdu (Yellow mealworm, Tenebrio 

molitor, L.)  Larva Ununun; Büyüme 

Performansı,  Yağ Asidi ve Aminoasit 

Kompozisyonu Üzerine Etkileri 

Su Ürünleri 

Araştırma 

Enstitüsü 

Müdürlüğü / 

ELAZIĞ 

Ali Atilla 

USLU 42 

14 

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 

Üretim ve Eğitim 

Enstitüsü 

Müdürlüğü 

/ANTALYA 

Nafiye 

PERKER 
43 
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15 

İçme Suyunun Ozon İle Klarifiye 

Edilmesinin Kuzularda Bazi Hematolojik 

Parametreler İle Canlı Ağırlık Üzerine 

Etkileri 

Ulusal 

Hayvancılık 

Araştırma ve 

Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü, 

LALAHAN 

/ANKARA 

Çağatay 

YILDIRIM 
44 

DEVAM EDEN PROJELER 

Sıra 

No 
Proje Başlığı Kurum 

Proje Lideri / 

Sunan 

Syf 

No 

1 

Geçiş Dönemindeki Süt İneklerinde Kan 

ve Sütteki Metabolitler ile Mineral Madde 

Düzeylerinin Araştırılması 

Vet. Kont. Enst. 

Müd., SAMSUN 

Neslihan 

ORMANCI 46 

2 

Kıl Keçilerinde Farklı Fizyolojik 

Dönemlerde Besin Madde 

Gereksinimlerine Göre Yarı Entansif 

Modelle Beslemenin Bazı Verim ve 

Biyokimyasal Parametrelere Etkisi   

Ulusl. Hay. 

Araşt.ve Eğt. Mrk. 

Müd., Lalahan, 

ANKARA 

Dr. Engin 

ÜNAY 47 

3 

Akkaraman Koyunlarda Koç Katım 

Döneminde Rasyona İlave Edilen Konjuge 

Linoleik Asidin Döl Verimine Etkisi 

Ulusl. Hay. Araşt. 

ve Eğt. Mrk. Müd., 

Lalahan, 

ANKARA 

Dr. Engin 

ÜNAY 48 

4 

Guar Fasulyesi Kuru Otu ve Silajının 

Alternatif Kaba Yem Kaynağı Olarak 

Ruminantlarda Kullanım Olanaklarının 

Araştırılması 

Ulusl. Hay. Araşt. 

ve Eğt. Mrk. Müd., 

Lalahan, 

ANKARA 

Dr. Arzu EROL 

TUNÇ 49 

5 

Nar Posası Silajının Kuzularda Performans 

ve Bazı Biyokimyasal Kan Parametreleri 

Üzerine Etkisi 

Ulusl. Hay. Araşt. 

ve Eğt. Mrk. Müd., 

Lalahan, 

ANKARA 

Dr. Arzu EROL 

TUNÇ 50 

6 

Ot Tipi Yemlik Kolzanın (Lenox) 

Silolanabilirlik Özellikleri, Kaba Yem 

Değeri ve Süt Verimi Üzerine Etkisinin 

Belirlenmesi 

Ulusl. Hay. Araşt. 

ve Eğt. Mrk. Müd., 

Lalahan, 

ANKARA 

Pınar 

ÖZDEMİR 51 
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7 

Rasyona İlave Edilen Korunmuş Yağların 

Kolostrum ve Sütteki İmmün İlişkili 

Eksozomal Mikro RNA İfadesine Etkisi 

Ulusl. Hay. Araşt. 

ve Eğt. Mrk. Müd., 

Lalahan, 

ANKARA 

Gülşen 

YILDIRIM 

ŞENYER 
52 

8 

Protein Kaynağı Olarak Kullanılan Bazı 

Yemlerde Amino Asit İçerik ve 

Miktarlarının Belirlenmesi 

Ulusl. Hay. Araşt. 

ve Eğt. Mrk. Müd., 

Lalahan, 

ANKARA 

Barış KILIÇ 53 

9 

Kuzu Rasyonlarına Aktive Edilmiş 

Klinoptilolit (% 60) ve İnaktif Bira Mayası 

(% 40) İçeren Karışımın Farklı Oranlarda 

İlavesinin Besi Performansı, Bazı Kan ve 

Rumen Sıvısı Parametreleri ile Et Kalitesi 

Üzerine Etkisi 

Koyunculuk Araş. 

Enst., 

BALIKESİR 

Selim ESEN 54 

10 

Kolay Parçalanabilen Karbonhidratça 

Zengin Rasyonlar İle Besiye Alınan 

Karacabey Merinosu Kuzularda Akut Faz 

Cevabının Bazı Kan ve Rumen 

Parametrelerine Etkisi İle Besi 

Performansına Yansımaları 

Koyunculuk Araş. 

Enst., 

BALIKESİR 

Ergenekon 

OĞUZ 
55 

11 

Yemlerde Bazı Bitkisel Alkaloit 

Düzeylerinin Tespiti ve Yaygınlığının 

Araştırması 

Gıda ve Yem 

Kont. Mrk. Arşt. 

Enst. Müd., 

BURSA 

Ali ÖZCAN 56 

12 

Yemlik Mısır ve Mısır Silajında Bazı 

İnsektisitlerin ve Bunların Zehirli 

Metabolitleri- nin Kalıntı Durumunun 

Belirlenmesi 

Gıda ve Yem 

Kont. Mrk. Arşt. 

Enst. Müd., 

BURSA 

İsmail AZAR 57 

13 
Üreye Duyarlı Modifiye Elektrotların 

Hazırlanması ve Karakterizasyonu 

Vet. Kont. Enst. 

Müd., KONYA 

Abdullah 

ALTAY 
58 

14 

Yapay Merada Otlama ile Yapay Meraya 

İlaveten Konsantre Yem Verilmesinin 

Dağlıç ve Akkaraman Irkı Erkek Kuzuların 

Besi Performansı, Karkas ve Et Kalitesi 

Üzerine Etkisi 

Bahri Dağdaş 

Ulusl. Tarms. 

Araşt. Enst. Müd., 

KONYA 

Tülay 

CANATAN 

YILMAZ 

59 

15 

Damızlık Kekliklerde Rasyona Farklı 

Seviyelerde Kekik Esansiyel Yağı 

İlavesinin Performans, Yumurta Kalitesi, 

Kuluçka Performansı, Serum ve Dışkı 

Mineral Muhtevasına Etkisi 

Bahri Dağdaş 

Ulusl. Tar. Araşt. 

Enst. Müd., 

KONYA 

Dr. Eyüp 

BAŞER 
60 
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16 

Yumurta Tavuklarında Yağlı Karaciğer 

Sendromuna Karşı Nar Kabuğu Tozunun 

Koruyucu Etkisi  

Tavukçuluk Araş. 

Enst. Müd., 

ANKARA 

Ayten AŞKIN 

KILINÇ 
61 

17 

Farkli Karbon Kaynaklari Ile Üretilen 

Biyoyumağin Sazan (Cyprinus Carpio), 

Alabalik (Oncorhynchus Mykiss) ve Japon 

Baliklari (Carassius Auratus) Için Besin 

Olarak Değerlendirilmesi 

Akdeniz Su Ür. 

Araşt. Ür. ve Eğt. 

Enst. Müd., 

ANTALYA 

Doç. Dr. 

Hüseyin 

SEVGİLİ 

62 

18 

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus 

mykiss, Walbaum 1792) Rasyonlarında 

Yumurta Kabuğu Tozu ve Kaya Tuzu 

Kullanımının Hemotolojik, Fizyolojik, 

Endokrinolojik ve Antioksidan Etkilerinin 

Belirlenmesi 

Su Ürün. Araş. 

Enst. Müd., 

ELAZIĞ 

Burcu ÇELİK 63 

19 

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus 

mykiss) Yavru ve Anaçlarında Zencefil 

(Zingiber officinale) Kullanımı 

Su Ür. Araşt. Ens. 

Müd., Eğirdir, 

ISPARTA 

Abdullah 

DEMİR 
64 

20 

Bazı Fitobiyotik Katkılı Diyetlerin 

Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax 

Pallas, 1811) Beslenmesinde Kullanım 

Olanaklarının Araştırılması 

Su Ürün. Mer. 

Araş. Enst. Müd., 

TRABZON 

Dr. Osman 

Tolga ÖZEL 
65 

21 

Arı Yeminde Bazı Esansiyel Yağların 

Kullanımının Koloninin Fizyolojik 

Özelliklerine ve Varroasis’e Etkileri  

Gıda ve Yem 

Kont. Mrk. Arşt. 

Enst. Müd., 

BURSA 

Figen 

KÜTÜKOĞLU 
66 
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1 Yeni Teklif Proje 

Proje Başlığı  

Türkiye’de Bazı Yem Hammaddelerinin Karakteristik Özelliklerinin 

Mikroskopik Yöntemle Belirlenmesi ve Yem Mikroskopi Atlasının 

Oluşturulması 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Bursa 

Proje Lideri Habil UMUR 

Proje Yürütücüleri  

Dr. Figen KÜTÜKOĞLU, Pınar MANARGA BİRLİK, Serkan 

KARA, Erdinç ALTINÇEKİÇ, Adem Murat YILMAZ, Sevil YİĞİT, 

Ayhan BİÇER, Dr. Hülya HANOĞLU ORAL 

Proje Bütçesi  258.910 TL 

Proje Süresi 01.01.2021-31.12.2023 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

-Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü- Materyallerinin 

incelenmesi, verilerin değerlendirilmesi 

-Türkiye Yem Sanayicileri Birliği- Materyal temini 

-Gordes Tarım A.Ş.-  Materyal temini  

-Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi- Teknik 

danışmanlık 

Proje Özeti:  

Yemlerin mikroskopik yöntemle incelenmesinde, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından 

yayınlanan mevzuatlara göre belirlenen standartlara uyulmaktadır. Ülkemizde etiketleme ile ilgili 

mevzuatta, karma yemler için zorunlu özel etiketleme kurallarına göre ‘karma yemi oluşturan yem 

maddelerinin isimleri bileşiminin belirtildiği kısımda, karma yemdeki nem içeriği üzerinden 

hesaplanmış ağırlıklarına göre büyükten küçüğe doğru listelenir, bu liste yüzde miktarları 

üzerinden de verilebilir’ şeklinde belirtilmektedir. Başka bir mevzuatta ise hayvan besleme 

amacıyla kullanımı ve piyasaya sunumu yasaklanan ve kısıtlanan maddeler listesinde, ‘hayvansal 

proteinler (et-kemik unu, kemik unu, kan unu ve diğer kan ürünleri, tavuk unu, balık unu, hidrolize 

protein ve benzeri) sığır, koyun, keçi gibi ruminant hayvanlarda kullanılması ve yemlerine 

katılması yasaktır’ şeklindedir. 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. Yem materyalleri; kırma, ezme, öğütme işlemleri uygulanarak mikroskopik 

incelemeye hazır hale getirilecektir. 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. 
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2 Yeni Teklif Proje 

Proje Başlığı 
Mısır Hasat Artıklarının Kimyasal veya Biyolojik Yöntemlerle Yem 

Değerinin İyileştirilmesi 

Yürütücü Kuruluş Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Adana 

Proje Lideri Zir. Yük. Müh. Fülya SERT 

Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Hasan Rüştü KUTLU 

Proje Bütçesi  126.500 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2021-31.12.2023 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü - Danışmanlık 

Proje Özeti:  

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, 20, 40 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 kapatılıp karanlık ortamda 

fermentasyona bırakılacak ve sonrasında açılıp muamelelerde 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. 
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3 Yeni Teklif Proje 

Proje Başlığı 
Amasya Bölgesindeki Süt Sığırı İşletmelerinde TMR Pilot Uygulama 

Çalışması 

Yürütücü Kuruluş 
Uluslararasi Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

/Ankara 

Proje Lideri Dr. Hasan Hüseyin ŞENYÜZ 

Proje Yürütücüleri 
Dr. Engin ÜNAY, Dr. Arzu Erol TUNÇ, Muhammed İkbal COŞKUN, 

Cem Çağdaş ARKÖSE, Ozan ŞAHİN 

Proje Bütçesi  50.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2021-01.12.2022 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
Amasya DSYB: Hayvan ve yem materyali temini 

Proje Özeti:  

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 rasyonla optimum düzeyde beslenmiş olacaklardır. Bu 

sayede yem nedenli verim kayıplarının ya da gereksiz fazla beslemenin önüne geçilerek rasyonel 

besleme uygulanacaktır. 
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 4 Yeni Teklif Proje 

Proje Başlığı 

Süt Sığırlarında Gübreden Besin Madde Sindirilebilirliğinin Tespitinde 

Yakın Kızıl Ötesi Spektrofotometreler için Kalibrasyon Setleri 

Geliştirilmesi 

Yürütücü Kuruluş Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Adana 

Proje Lideri Zir. Yük. Müh. Şerife ERGÜL 

Proje Yürütücüleri Doç. Dr. Uğur SERBESTER 

Proje Bütçesi  113.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2021-31.12.2023 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü- Danışmanlık 

Proje Özeti:  

Mevcut tez projesinin amacı süt ineklerinin beslenmesinde kullanılan toplam karışım rasyon 

(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 kanüllü 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 ağırlığına 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 ve böylece 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. 
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5 Yeni Teklif Proje 

Proje Başlığı 

 

Meraya Dayalı Beslenen Mandalarda Kaba Yem Kalitesinin Sütte 

Yağ Asitleri Kompozisyonu ve Konjuge Linoleik Asit Üzerine Etkisi 

Yürütücü Kuruluş 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

/Bursa 

Proje Lideri Serkan KARA 

Proje Yürütücüleri  
Dr. Figen KÜTÜKOĞLU, Dr. Ferhat POLAT, Dr. Hülya 

HANOĞLU,  Meral KAYGISIZ,  Aysun ŞEHİRLİ, İsmail HAZAR  

Proje Bütçesi  129.044 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021-31.12.2022  

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

-Muş Alparslan Üniversitesi/ Uygulamalı Bilimler Fakültesi: 

Materyal temini ve danışmanlık 

-Muş Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği: Hayvan materyalinin 

temini 

 

Proje Özeti  

Ekstansif koşullarda yetiştirilen mandalar, kalitesiz kaba yemi süte ve ete daha kolay 

dönüştürebilir, hastalıklara karşı dayanıklıdır ve yemden yararlanma kabiliyeti sığırlara göre daha 

gelişmiştir. İnek sütüne göre daha az su, daha çok kuru madde, mineral, protein, yağ ve kalori 

içerir. Organik hayvansal ürünlere talebin arttığı günümüzde manda önemli bir hayvan türüdür. 

Pek çok faktör, süt kompozisyonunu etkiler. Süt yağı ve proteini, rasyon değişikliklerinden en 

çok etkilenen süt bileşenleridir. Kaba yem miktarı ve kalitesi, süt verimi ve kompozisyonunu 

etkileyen önemli bir faktördür. 

Bu çalışmanın amacı, mandaların otlatma alanlarının kaba yem kalitesini belirlemek, kaba yem 

kalitesinin süt kompozisyonu, yağ asitleri ve sütteki konjuge linoleik asit ile ilişkisini ortaya 

koymaktır.  

Bu çalışma, Muş ilinde yürütülecek olup, süt örnekleri Damızlık Manda Yetiştiricileri 

Birliği’ne üye bir yetiştiriciye ait 3.- 4. laktasyondaki 12 mandadan sağlanacaktır. Süt örnekleri 

bir yıl boyunca her ayın belirli bir gününde sağılan sütlerde kimyasal analizler, yağ asit 

kompozisyonu ve konjuge linoleik asit (CLA) düzeyine bakılacaktır. Kaba yem materyalleri ise 

yıl boyunca otlatıldıkları meradan tesadüf parselleri deneme desenine göre belirlenecek olup 

otlatıldıkları süre boyunca meradan; kışın ise meradan biçilen çayır kuru otundan sağlanacaktır. 

Yem materyalinde kalite analizleri yapılacaktır. 
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 6        Yeni Teklif Proje 

Proje Başlığı 

Doğu Anadolu Kırmızısı x Esmer İsviçre F1 genç boğaları, farklı 

içerikli rasyonlarla beslemenin besleme randımanı, karkas karakterleri 

ve et kalitesi üzerine etkisi. 

Yürütücü Kuruluş Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Erzurum 

Proje Lideri Alpay KARAÇUHALILAR 

Proje Yürütücüleri 
Dr. Sadrettin YÜKSEL, Dr. Burcuhan BALTA, Dr. Fatma YÜKSEL, 

Vet. Hek. Usame ŞİMŞEK, Prof. Dr. Bülent ÇETİN. 

Proje Bütçesi  205.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021 – 31.12.2022 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
- 

Proje Özeti:  

Bu araştırmada, dört farklı içerikli rasyonla beslenen genç boğaların, et kalitesi, karkas 

özellikleri ve besleme randımanının tespiti amaçlanmıştır. Araştırmada, on iki aylık yaşta, yirmi 

baş Doğu Anadolu Kırmızısı (DAK) x Esmer İsviçre F1 genç boğa kullanılacaktır. Hayvanlar bir 

kontrol, üç muamele grubuna 5’er baş düşecek şekilde, tam şansa bağlı olarak dağıtılacaktır. 

Araştırma, Erzurum Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yürütülecektir.  

Et üretim miktarlarının arttırılması için, yöremiz ve bölgemizdeki hayvan varlığını temsil eden 

Doğu Anadolu Kırmızısı x Esmer İsviçre F1 melezi besi materyalinin önemli bir potansiyele sahip 

olması, rasyon içerisinde önemli bir bileşen olan kaba yem türleri de yine yöremiz ve bölgemizde 

önemli bir üretim potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, kaba yem kaynaklarını farklı tür ve oranlarda 

kullanarak hazırlanacak olan rasyonların, besleme randımanı, karkas özellikleri ve etin kalite 

özellikleri üzerine olan etkisi araştırılacaktır. Ayrıca rumen sıvısında bulunan 

mikroorganizmaların, tanımlama ve sayımı yapılarak, yoğunluk, karakter ve bireysel sekans 

değerlendirmeleri yapılacak ve böylece et kalite dereceleriyle olan etkileşimleri tespit edilecektir.  

Elde edilecek çıktılar ile kaliteli kaba yem kaynağı olarak kullanılan farklı yem türlerinden 

oluşan rasyonların, etin üretim miktarına ve kalitesine olan etkisi anlaşılacaktır. Bu sayede, kırmızı 

etin üretim miktarı ve kalitesi için sürdürülebilir ve doğru üretim planlamalarına ışık tutacak, 

hayvan materyali ve kaba yemler bakımından önemli bir merkez konumunda olan yörede ve 

bölgede sürdürülebilir bir besi modeli oluşturulmuş olacaktır. Böylelikle besi materyali ve kaba 

yem varlığı başka bölgelere gönderilerek bir katma değer kaybı yaşanmayacak, hayvan materyali 

ve kaba yem varlığı ile yöre ve bölge üreticisi için gerçek anlamda karlı bir besicilik modeline 

geçilmiş olacaktır.   
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7 Yeni Teklif Proje 

Proje Başlığı 
Farklı kaba/kesif yem oranları ile beslenen sığırlarda ruminal bakteri 

yapısı ve gerçek zamanlı metan üretimi üzerine etkisi 

Yürütücü Kuruluş 
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

/Ankara 

Proje Lideri Muhammed İkbal Coşkun 

Proje Yürütücüleri 

Dr. Engin Ünay, Abdülkadir Erişek, Alaeddin Okuroğlu 

Pınar Özdemir, Dr. Arzu Erol Tunç, Gülşen Yıldırım Şenyer 

Barış Kılıç, Aylin Demiray, Ahmet Akçay 

Dr. Hasan Hüseyin Şenyüz, Çağrı Melikşah Sakar 

Proje Bütçesi  60.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021-31.12.2022 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
- 

 

Proje Özeti: 

 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 20 şer 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. 
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8 Yeni Teklif Proje 

Proje Başlığı 

Korunga Islah Projelerinde Ebeveyn Olarak Kullanılabilecek 

Genotiplerin Kalite Özellikleri ile Bazı Ümitvar Genotiplerin in situ ve 

in vitro Amino Asit Yıkımlanabilirliklerinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Balıkesir 

Proje Lideri Selim ESEN 

Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Evren CABİ, Prof. Dr. Fisun KOÇ, Prof. Dr. Metin TUNA 

Proje Bütçesi  37.213 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021-31.12.2022 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

Namık Kemal Ü., Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü - Teknik; 

Namık Kemal Ü., Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü - Teknik; Namık 

Kemal Ü., Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü - Ayni 

Proje Özeti:  

Ülkemizde önemli istihdam kaynaklarından biri olan hayvancılığın geliştirilmesinde kaliteli ve 

ucuz kaba yem ihtiyacının karşılanması büyük önem arz etmektedir. Hayvansal üretimde ucuz 

yem kaynağı olarak genellikle çayır ve meralardan faydalanılmaktadır.  Ancak, birçok bölgemizde 

uzun yıllardır devam eden aşırı ve bilinçsiz otlatma, bakım çalışmalarının yapılmaması, tarım 

arazisi olarak değerlendirilmesi gibi sebeplerden ötürü çayır ve meralarımız ihtiyaç duyulan kaba 

yemi karşılamaktan oldukça uzaktır. Tam da bu noktada kökenini ülkemizinde içinde bulunduğu 

topraklardan alan; hayvanlar tarafından yonca ve üçgül türlerine göre daha çok tercih edilen 

korunga içerdiği yüksek protein oranı ve sindirilebilirliğinden dolayı baklagil yem bitkileri 

arasında ön plana çıkmaktadır. Korunga, sıcak ve kurak yazları olan Akdeniz bölgelerinden kuzey 

kışları ile şiddetli kışları olan kuzey enlemlerine kadar değişen yerlerde yetişebildiğinden dolayı 

ülkemizin birçok bölgesinde başarı ile yetiştirilme potansiyeli nedeniyle kaba yem sorunumuzun 

çözümüne alternatif bir tür olarak düşünülebilir.  

Önerilen bu akademik kariyer projesinde bitki materyali olarak çiçeklenme başlangıcı 

dönemlerinde hasat edilen yaklaşık 300 farklı korunga genotipi kullanılacaktır. Korunga 

genotiplerine ait çalışmalar tesadüf blokları deneme planına göre yürütülürek analiz edilecektir. 

Ümit vaat eden korunga genotiplerinin rumende parçalanabilirlik değerleri, in vitro gaz üretim 

değerleri, metan gazı üretim miktarları, fenolik bileşenler, yağ asidi kompozisyonu, suda 

çözünebilir karbonhidrat miktarı, metabolik enerji ve organik madde sindirim dereceleri, kuru 

madde gerçek sindirilebilirlikleri ile protein parçalanabilirlikleri ve amino asit yıkımlanabilirlikleri 

yapılacak olan in situ ve in vitro çalışmalar ile ortaya konulacaktır. Proje sonunda, özellikle 

rumuninatların beslenmesinde kullanılabilecek genotipler hakkında bitki ıslahçıları ve 

araştırıcıların kullanabileceği temel verilerin elde edilmesi hedeflenmektedir. Ümit vaat eden 

genotiplerin belirlenerek mera ıslahında, yeni mera tesislerinde veyahutta yem bitkisi olarak 

ekilmesi ile de kaba yem açığının kapatılmasına katkı sağlanabileceği düşünülmektedir. 
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9 Yeni Teklif Proje 

Proje Başlığı 

Üzüm Posası Silajı ve Kuru Üzüm Posalarının in vitro Sindirilebirliği ile 

Saanen Irkı Keçilerde Kan Plazma Aminoasitleri, Rumen Uçucu Yağ 

Asitleri ve Süt Yağ Asitleri Kompozisyonu Üzerine Etkilerinin 

Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Balıkesir 

Proje Lideri Selim ESEN 

Proje Yürütücüleri 
Prof. Dr. Hüseyin ESECELİ, Prof. Dr. M. Levent ÖZDÜVEN,  Prof. 

Dr. Fisun KOÇ, Dr. Mehmet GÜLCÜ, Dr. Levent TAŞERİ, Ergenekon 

OĞUZ, Dilek ÖĞDÜM, Mustafa AYDIN, Ersin KARACABEY 

Proje Bütçesi  97.962 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2021-31.12.2022 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

-Bandırma 17 Eylül Üniv. Sağ. Bil. Fakültesi, Hay. Bes. ve Besl. Hast.-

Teknik  

-Namık Kemal Ü., Ziraat Fakültesi, Zootekni Böl.-Teknik  

-Tekirdağ Bağcılık Araşt. Enst. Müd. - Ayni ve Teknik 

-Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü - Teknik 

Proje Özeti:  

Bu projenin amacı doğal bir antioksidan olan üzüm posalarının farklı formlarının canlı 

metabolizmaya ve ürünü etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla fermente olmuş ve olmamış üzüm 

posalarının silaj ve kuru formları kullanılarak sağmal keçilerde yem tüketimi, kolostrum ve sütteki 

toplam fenolik madde miktarları, immunglobulin konsantrasyonları, rasyondaki aminoasitlerden 

yararlanma oranları, rumendeki uçucu yağ asitleri (UYA) oranları, süt ve kolostrumdaki yağ asidi 

kompozisyonlarına etkilerinin yanı sıra in vitro gaz üretim değerleri ve sindirilebilirlikleri 

belirlenecektir. Temel hipotezlerimiz doğal bir antioksidan olan üzüm posalarının yemden 

yararlanma oranını, rumen amanyok ve mikrobiyel protein sentezini optimum koşullarda tutarak 

UYA üretimini, tanenlerin proteinlerle kompleks oluşturması ile rasyondaki amino asitlerden 

yararlanma oranı, kolostrum ve sütteki toplam fenolik madde miktarlarını arttırması ve yağ asidi 

kompozisyonu bakımından zengin keçi sütünün elde edilebileceğidir. Denemeler sonunda üzüm 

posalarının kan plazma aminoasitleri konsantrasyonuna, rumen UYA oranına, kolostrum ve süt 

yağ asitleri kompozisyonuna ve ürüne (kolostrum ve süte) etkilerinin detaylı olarak araştırılması 

planlanmaktadır. In vivo denemelerde iki haftalık alıştırma periyodu sonrasında, doğumdan 

sonraki ilk 12 saat içerisinde, laktasyonun 28’nci ve 56’ncı günlerinde bireysel bölmelerde 

beslenen keçilerden kan, rumen sıvısı, kolostrum ve süt örnekleri alınarak enstrümantal analizleri 

gerçekleştirilecektir. Çalışma sonunda yemden yararlanma oranında ve rumendeki uçucu yağ asidi 

üretiminde bir artış sağlanması; rumeni parçalanmadan geçen amonyak ve UYA’nin 

değerlendirilmesi sonucunda yağ asitleri bakımından zengin süt elde edilmesi hedeflenmektedir.  
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10 Yeni Teklif Proje 

Proje Başlığı 

Değiştirilmiş Tane Yem Formlarının Gebeliğin Son Dönemi ve Erken 

Laktasyon Dönemi Rasyonlarına Farklı Oranlarda İlavesinin İlkine 

Gebe Saanen Keçilerde Akut Faz Cevabı ile İlişkisinin Kolostrum 

Kalitesi, Laktasyon Performansı ve Yavrulardaki Bazı Kan 

Metabolitlerine Etkilerinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Balıkesir 

Proje Lideri Ergenekon OĞUZ 

Proje Yürütücüleri 
Cüneyt KAPTAN, Cemal DAYANIKLI, Mustafa AYDIN, Prof. 

Dr. İ. İsmet TÜRKMEN, Prof. Dr. Hasan BATMAZ, Doç. Dr. 

Hıdır GENÇOĞLU, Dokt. Öğr. Yiğit KAÇAR 

Proje Bütçesi  95.158 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021-30.05.2022 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

-Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme. ve 

Beslenme Hastalıkları Abd. Teknik destek ve danışmanlık 

-Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Abd. 

Teknik destek ve danışmanlık 

Proje Özeti:  

Bu çalışmada ilk doğumunu yapacak ikiz gebe Saanen ırkı anaç keçilerin, gebeliklerinin 3. 

trimesterinden itibaren rasyonlarında tane 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. Toplam karma yem (TMR) şeklindeki 

rasyon kaba:konsantre yem düzeyleri kontrol (K), orta (O) ve yüksek (Y) grupları için gebeliğin 

son döneminde sırasıyla 58:41, 50:50, 41:58; erken laktasyon döneminde 58:41, 51:48, 44:55 

oranlarında verilecektir. 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 APR’ nin 

belirteci olan SAA ve LBP için sabah yemlemesi öncesinde kan alınacaktır. Rumenosentez 

yöntemiyle rumen sıvısı alındıktan hemen sonra pH ölçümü gerçekleştirilecek ve rumen sıvısı 

örnekleri UYA ve LPS analizi için -20 °C’ de saklanacaktır. Oğlakların kolostrum tüketiminin 

tespiti için tartım ve abdomen çapının mezur ile ölçümü gerçekleştirilecektir. Kolostrum 

kalitesinin belirlenmesi indirek ve direk yöntemler ile tespit edilecektir. Kolostrum besin maddesi 

bileşenlerinin analizi gerçekleştirilecektir. Laktasyon performansı doğumdan sonraki 5. günden 

itibaren uygun yönteme göre 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. 
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11 Yeni Teklif Proje 

Proje Başlığı Atık mantar kompostunun yem değerinin belirlenmesi ve erkek 

kuzularda besi performansına etkisi 

Yürütücü Kuruluş 
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

/Ankara 

Proje Lideri Pınar ÖZDEMİR 

Proje Yürütücüleri 

Dr. Engin Ünay, Dr. Arzu Erol Tunç, Abdulkadir Erişek 

Gülşen Yıldırım Şenyer, Barış Kılıç, Muhammed İkbal Coşkun 

Feridun Işın Coner, Dr. Öğ. Üyesi Funda Atila, Prof. Dr. Hatice 

Basmacıoğlu Malayoğlu 

Proje Bütçesi  30.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 01.01.2021-31.12.2022 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

-Ahi Evran Üniv. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Böl.-Kompost 

Temini ve Değerlendirilmesi 

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

Proje Özeti:  

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 hayvanlarının 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 kolesterol, 

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. 
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  12 Yeni Teklif Proje 

Proje Başlığı 

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde Yetiştirilen 

Orta Anadolu Merinosu ve Akkaraman Koyunlarının Metabolik Profil, 

Büyüme Hızı ve Karkas Özelliklerinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü /Konya 

Proje Lideri İbrahim HALICI 

Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Tahir BALEVİ 

Proje Bütçesi  53.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
15.06.2020-31.12.2021 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi-Teknik Danışmanlık ve 

Laboratuvar analizleri 

 

Proje Özeti: 

          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 (MPT) 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 besiye alınacak (yaklaşık 2,5 aylık olduklarında) ve 40 kg canlı ağırlığa 

ulaştıklarında besi sonlandırılacaktır. Kuzular 2 haftalık periyotlarla tartılarak besi performansına 

ait kriterler tespit edilecek, her iki gruptan 8’er baş kuzuda karkas özellikleri incelenecektir. 

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. 
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13 Yeni Teklif Proje 

Proje Başlığı 
Kılçıksız Arpa ve Diğer Dane Yemlerin İvesi Erkek Kuzularında Besi 

Performansı ve Sindirilme Derecesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Şanlıurfa 

Proje Lideri Mehmet PAYDAŞ 

Proje Yürütücüleri 
Prof. Dr. Abdullah CAN, Burhan ATALAR, Esma PAYDAŞ, Mahmut 

YÜKSEL, İbrahim Halil ÇETİNER, Ahmet Kerem Demir,  

Proje Bütçesi  36.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021-31.12.2022 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

Harran Üni. Zir. Fak. Hayvan Besleme ve Bes.Hast. A.B.D. - Teknik-

Danışmanlık 

Proje Özeti:  

Bu besi çalışması sütten kesilmiş olan erkek kuzularla yürütülecektir. Toplamda 4 grup (bir 

grup:12 baş erkek kuzu) ve her bir deneme grubu 3’er hayvan bulunan 4 alt gruptan (4 alt grup x 

3 hayvan = her bir grup için toplam 12 hayvan) ve 4 dane yemin karşılaştırılmasında toplam 48 

baş erkek kuzudan yararlanılacaktır. Kuzu besi rasyonlarında kaba yeme ilave olarak kesif yemin 

%75’ini oluşturacak şekilde 1. gruba: kılçıksız arpa danesi; 2. gruba beyaz arpa, 3. gruba siyah 

arpa ve 4. gruba mısır danesi 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 denemesi sonunda çalışmada kullanılan hayvanlardan 16 baş kuzu 

seçilerek, deneme rasyonlarının besin madde sindirim değerleri klasik sindirim metodu ile tespit 

edilecektir. Bu çalışma sonunda kılçıksız arpa danesinin kuzu besi performansı yönünden 

potansiyelini diğer dane yemlerle kıyaslamalı olarak belirlenecek ve sütten kesilmiş kuzuların 

besisinde alternatif bir yem kaynağı olabilirliği belirlenmeye çalışılacaktır. 
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14 Yeni Teklif Proje 

Proje Başlığı 
Kuzu Rasyonlarına İlave Edilen Formik Asitin Canlı Ağırlık, Rumen 

ve Kan Stres Parametreleri Üzerine Etkisi 

Yürütücü Kuruluş 
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

/Ankara 

Proje Lideri Feridun Işın CÖNER 

Proje Yürütücüleri 

Hasan Hüseyin ŞENYÜZ, Ömer Onur PARILDAR, İlker ÜNAL,  

Muhammed İkbal COŞKUN, Pınar ÖZDEMİR, Barış KILIÇ, Sinem 

FIRDOLAŞ  

Proje Bütçesi  35.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021-31.12.2022 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
- 

Proje Özeti:  

2006 yılı itibariyle antibiyotiklerin yemlerde kullanımının yasaklanmasıyla beraber antibiyotiklere 

alternatif moleküllerin arayışına girilmiştir. Bu nedenle insan ve hayvanın sağlığını koruyacak, 

hayvansal ürünlerde herhangi bir kalıntı bırakmayacak güvenilir yem katkı maddeleri üzerindeki 

çalışmalar yoğunlaşmıştır. Bu yem katkı maddeleri arasında organik asitler, umut vaat eden 

alternatifler olarak görülmektedir. Formik asit de bir organik asit olup, çiftlik hayvanlarının 

yemlerinde koruyucu (prezervatif) ve aroma verici yem katkısı olarak kullanılabilir. Bu çalışmada, 

rasyona eklenen formik asitin canlı ağırlık, rumen pH’sı, rumen uçucu yağ asidi konsantrasyonları 

ve kanda bulunan stres parametreleri üzerine olan etkileri araştırılacaktır. Bu amaçla 32 adet Ag1 

melezi kuzusu (%75 kıvırcık, %25 Akkaraman) sütten kesildikten sonra her biri 8’er hayvan olmak 

üzere 4 gruba (kontrol, %0,25 formik asit, %0,5 formik asit ve %1 formik asit) ayrılacaktır. 

Kuzulara verilecek rasyonun (%60 kesif yem, %40 kaba yem) analizi yapılarak yem değerleri 

belirlenecek ve sırasıyla %0,25, %0,5 ile %1 toz halde formik asit solüsyonu ilave edilerek deneme 

yemleri hazırlanacaktır. Kuzular 10 gün alıştırma, 80 gün deneme şeklinde 90 gün boyunca 

beslenecektir. Besi süresi boyunca kuzular 15 günde bir tartılacak, grupların canlı ağırlık 

ortalamaları karşılaştırılacaktır. 90 günlük deneme sonunda kuzularda sonda ile rumen sıvısı 

alınacaktır. Alınan rumen sıvılarının pH’sı ve UYA konsantrasyonları ölçülecektir. Besi sonunda 

gruplardan kan alınacak ve stres parametreleri olan serum MDA (malondialdehit), serum GSH 

(indirgenmiş glutatyon) ve serum NO (nitrik oksit) analizleri yapılacaktır. Elde edilen verilerin 

temel istatistik hesaplamaları yapılacak ve gruplar arası farklar belirlenecektir. Yapılacak çalışma 

ile antibiyotiklerin yasaklanma süreciyle benzer etkileri bulunan ve antibiyotik kullanımı sonucu 

karşılaşılan antibiyotik direnç ve kalıntı gibi dezavantajları bulunmayan, bir organik asit olan 

formik asitin; kuzularda canlı ağırlık, rumen pH’sı, rumen uçucu yağ asidi konsantrasyonları ve 

kandaki stres parametreleri üzerine olan etkileri hakkında bilgi edinmek amaçlanmaktadır. 

Önerilen proje ile rasyonda kullanımı yasaklanan antibiyotiklere ikame olarak görülen formik 

asitin, sütten kesilen kuzular üzerine olan etkileri hakkında fikir verecektir. Çalışma sonuçlarının 

literatür bilgilerine ve dengeli bir rasyon için alternatif oluşturmaya katkı sağlaması 

beklenmektedir.  
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15 Yeni Teklif Proje 

Proje Başlığı 

Kınalı Keklik Civcivlerinde Soğan ve Sarımsak Ekstraktının Büyüme 

Performansı, Yaşama Gücü, Antioksidan Kapasite ve Bazı Kan 

Parametreleri Üzerine Etkisi 

Yürütücü Kuruluş Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü /Konya 

Proje Lideri Dr. Halil HARMAN 

Proje Yürütücüleri 
Dr. Kürşat AKBULUT, Dr. Eyüp Başer, Hasan Tarık EŞKİ, Prof. Dr. 

Kemal KIRIKÇI  

Proje Bütçesi  21.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.04.2021-01.01.2022 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi - İstatistiksel Analizler 

Proje Özeti:  

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 

sarımsak ekstraktının 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 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 sarımsak ekstraktının yaşama gücü, bazı kan 

parametreleri, antioksidan etki ve barsak florasındaki E.coli popülasyonu üzerindeki etkileri 

araştırılacaktır. 
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16 Yeni Teklif Proje 

Proje Başlığı 

Keklik Büyütme Rasyonlarına Farklı Dönemlerde MOS ve Peyniraltı 

Suyu Tozu Ilavesinin Büyüme Yaşama Gücü ve Bağırsak 

Mikroflorasına Etkileri. 

Yürütücü Kuruluş Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü /Konya 

Proje Lideri Hasan Tarık EŞKİ 

Proje Yürütücüleri 
Uğur Demirci, Dr. N. Kürşat Akbukut, Dr. Halil Harman, Ali Atik, 

Prof. Dr. Nurettin Gülşen 

Proje Bütçesi  30.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021-01.06.2022 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
- 

Proje Özeti:  

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. 
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17 Yeni Teklif Proje 

Proje Başlığı 
Yumurta Tavuğu Yemlerinde Soya Yağı Yerine Siyah Asker Sineği 

(Hermetia illucens) Larva Yağı İkamesinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Ankara 

Proje Lideri Uğur YILDIRIM 

Proje Yürütücüleri 

Meltem GÜLTEKİN, Dr. Diydem BAYLAN, U. Erkin ŞENKAL 

Vet. Hek. Engin TÜLEK, Lab. Barış ERTEKİN 

Doç. Dr. Engin YENİCE, Prof. Dr. Necmettin CEYLAN 

Prof. Dr. Kezban CANDOĞAN 

Proje Bütçesi  45.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2020-31.12.2022 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

-Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 

-Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği  

Sonuçların değerlendirilmesi, yem formülasyonları, istatistiksel 

analizler,yumurta duyusal analizin yapılması 

Proje Özeti:  

Bu çalışmada; BSF (Siyah Asker Sineği (Hermetia illucens)) larvasının ülkemiz koşullarında 

tavuk yemi içeriğinde güvenilir ve etkili bir hayvansal yağ kaynağı olarak kullanılabileceğini 

göstermeyi hedefliyoruz. Gıda endüstrisi, insanlığın besin ihtiyacını karşılamakta zorlanmaktadır. 

Et talebinin 2050 yılında 2010 yılına göre %58 oranında artacağı öngörülmektedir (FAO, 2011). 

Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri doğal kaynaklara ulaşım bakımından sınırlamalar 

getirmekle beraber, insan ve hayvan beslenmesi ile yakıt üretimi bakımından da büyük bir rekabet 

ortamı oluşturabilmektedir (Makkar ve ark, 2014). Yumurta ve tavuk eti bu hayvansal besinler 

içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Ancak tavuk ürünlerini cazip kılan en önemli özellik 

üretiminin kolay ve ucuz olmasıdır. Tavukçuluk diğer hayvancılık alanlarına göre yüksek yem 

değerlendirme oranına sahip olması ve üretim sürecinin kısalığı yönüyle de üstünlük taşımaktadır. 

Tavuk eti ve yumurta üretimi insan nüfusundaki artış ve beslenme alışkanlıklarındaki değişmelere 

paralel olarak artmaktadır. Tavuk üretiminin maliyetinin en önemli kısmını yem, özellikle yemin 

protein ve yağ içeriği oluşturmaktadır. Bu amaçla kullanılan soya yağı ve bitkisel diğer yağ 

fiyatları, artan talebe karşılık kısıtlı üretim kapasitesi nedeni ile hızla yükselmekte ve tavukçuluk 

sektörü üzerinde maliyet baskısına yol açmaktadır. Black soldier fly (Hermetia illucens) (BSF) 

larvası hızlı üreme kapasitesi, yüksek protein ve yağ içeriği, tavuklar için doğal bir besin ve 

kimyasal bileşiminin tavuk gelişimi için ideal nitelikte olması nedeni ile yeterli ve güvenilir bir 

protein ve yağ kaynağıdır. Bu nedenle son yıllarda böcek yetiştiriciliği üzerinde en çok çalışılan 

akademik alanlardan biri haline gelmiştir.  BSF larvası protein ve yağca zengin olması nedeni ile 

yüksek değerde bir yem hammaddesidir.  BSF larvası % 40–44 ham protein (HP) içermektedir. 

Yağ içeriği, beslendiği materyale göre değişmektedir: tavuk gübresi ile %10-15 (Arango Gutierrez 

et al, 2004), sığır gübresi ile %35 (Newton et al, 1977), yağca zengin besin artıkları ile 

beslendiğinde  %42-49 (Barry, 2004). Kül oranı ise kuru maddenin (KM) %11 ile 28’idir. 
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  18 Yeni Teklif Proje 

Proje Başlığı 

Zenginleştirilmiş Kafeslerde Yetiştirilen Beyaz Yumurtacı Damızlıkların 

Rasyonlarına Katılan Organik Kromun Performans, Kuluçka Sonuçları, 

Sperma, Biyokimyasal ve Patolojik Parametreleri Üzerine Etkisi 

Yürütücü Kuruluş Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Ankara 

Proje Lideri Murat DOĞU 

Proje Yürütücüleri 
Ayten AŞKIN KILINÇ, Adil Akın AYDIN, Dr. Züleyha OĞUZ,  

Dr. Öğr. Ü. Funda TERZİ, Beste ÇİL, Prof. Dr. Ladine ÇELİK BAYKAL 

Proje Bütçesi  45.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021-01.07.2023 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

-Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı,  

-Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama 

Anabilim Dalı,  

-Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve 

Hayvan Besleme Anabilim Dalı  

Proje Özeti:  

Araştırmanın materyalini Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde mevcut 20. haftalık 

yaşta H1 genotipinin (AKBAY-Patent için başvuru yapılmış) 216 adet ana hattı ile 54 adet baba 

hattı olan damızlıklar kullanılacaktır. 20. haftalık yaştaki tavuklar 240x60 cm olan 

zenginleştirilmiş kafeslere, horozlar ise 60x60 cm olan bireysel kafeslere 3 grup ve 6 tekerrür 

olacak şekilde rasgele yerleştirilecektir. 25. haftadan itibaren 2 farklı krom pikolinat (400 ppb ve 

800 ppb) ilave edilerek kontrol grubu ile deneysel çalışmayı oluşturacak olup, standart yumurta 

tavuğu karma yemi beslenecektir. Denemede kullanılacak olan horoz ve tavuklar 15 hafta boyunca 

ayrı ayrı kafeslerde performansı değerlendirilecektir.  35 haftalık yaştan itibaren her bir gruptan 6 

horoz ise aynı rasyonla beslenen tavukların bulunduğu zenginleştirilmiş kafeslere dağıtılacaktır. 

Deneme hayvanları tesadüf parselleri deneme tertibine uygun olarak, 3 grup ve 6 tekerrür her 

tekerrürde 10 tavuk ve 1 horoz olacak şekilde (toplam 180 tavuk 18 horoz) aile oluşturulacaktır.  

Deneme süresince yem ve su serbest olarak sağlanacaktır. Deneme kümesi çevre kontrollü olup, 

horozlara 16 saat aydınlatma yapılacaktır. Araştırma 15 hafta sürecek olup 40. haftanın sonunda 

araştırma sonlanacaktır.  Tavuklarda canlı ağırlık (g), günlük yumurta verimi (g-adet:), kümes 

yumurta verimleri (%), yemden yararlanma oranı (g yem tüketimi/g yumurta verimi) 

hesaplanacak, iç-dış yumurta kalite analizi yapılacaktır. Horozlarda 25 ve 35. haftalarda her 

horozda sperma, canlı ağırlık hesaplanacaktır. Denemenin 25, 35 ve 40.haftasında toplam 54 tavuk 

ve 27 horozdan kan parametreleri (kolesterol, trigliserid, total protein, albumin, globulin, glukoz, 

kreatinin, ürik asit, insülin), mineral komposizyon için kalsiyum (Ca), fosfor (P), potasyum (K), 

sodyum (Na), magnezyum (Mg), krom (Cr), çinko (Zn), demir (Fe) ve karaciğerde antioksidanlar 

analizi (TAS, TOS, PON1) bakılacaktır. Ayrıca denemenin 38. haftasında toplanan yumurtaların 

kuluçka özelliklerini ortaya koymak çıkış gücü, kuluçka randımanı, döllülük oranı, embriyo 

ölümlerine bakılacaktır.  
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1 2020 Yılında Başlayan - Devam Eden Proje 

Proje Başlığı 
Arpa-Fiğ Kuru Otu ve Arpa-Fiğ Silajının Lalahan Koyunlarında 

Canlı Ağırlık ve Kuzularda Doğum Ağırlığı Üzerine Etkileri ve In 

Vitro-In Situ Sindirilebilirliği 

Yürütücü Kuruluş 
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 

Lalahan /Ankara 

Proje Lideri Dr. Hasan Hüseyin ŞENYÜZ 

Proje Yürütücüleri 
Abdulkadir ERİŞEK, Dr. Azru Erol TUNÇ, Çağatay YILDIRIM 

Nurgül ERDAL, Muhammed İkbal COŞKUN, Halil MARAŞ 

Proje Bütçesi  25.000 TL. 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2020-01.06.2021   

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
- 

Proje Özeti: 

Bu projenin amacı arpa-fiğ karışım otu ve arpa-fiğ karışım hasılından yapılan sılajı ile kış 

dönemi beslemenin koyunlarda doğum canlı ağırlığı ve kuzu doğum ağırlığı üzerine etkilerini 

belirlemektir. Araştırmamızın hayvan materyalini Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü (UHAEM) Koyun Keçi yetiştirme şubesinde mevcut bulunan 60 baş 2-6 yaşlı 

KıvırcıkxAkkaraman G1 (Lalahan Koyunu) koyun, 5 baş Kıvırcık Akkaraman G1  koç ve bu 

hayvanlardan doğan kuzular oluşturacaktır.  Koyunlar 20’şer baş olarak 3 deneme grubuna 

ayrılarak sıfat döneminden itibaren gebelik boyunca ayda 1 olmak üzere CA kontrolü ve kuzu 

doğum CA belirlenecektir. Deneme süresi tüm gruplarda 120 gün sürecektir. 

Arpa fiğ karışımın bir kısmı klasik yöntemle silaj yapılacak, bir kısmı ise kuru ot olarak 

hayvanlara yedirilecektir. Kuru ot ve silajda besin madde analizleri, silajda in situ, in vitro ve silaj 

asitleri analizleri yapılacaktır. 

Araştırma süresince hayvanlar mevsim şartlarına bağlı olarak Aralık ayı sonunda içeride bakım 

besleme yapılacak, birinci grup besin madde ihtiyaçları hesaplanarak arpa-fiğ kuru otu+konsantre 

yem, ikinci grup arpa-fiğ silajı+konsantre yem, kontrol grubu ise arpa samanı+yonca kuru otu ve 

konsantre yem ile beslenecektir. Koç katımından itibaren koyunlar her ay CA tartımı yapılacak 

sadece gebeliğin 4. ayında abort riskine karşı tartım yapılmayacaktır. Aynı şekilde doğumda koyun 

ve kuzuların olmak üzere CA tartımı yapılacaktır. Bu dönemde hayvanların yem tüketimleri 

hesaplanacaktır.  

Bu çalışma sonucunda; koyunlarda arpa-fiğ kuru otu ve arpa-fiğ silajının koyunlarda doğum 

canlı ağırlığı ve kuzu doğum CA üzerine etkileri belirlenerek sahada yaygın olarak kullanılan fiğin 

optimum kullanım şekli tavsiye edilecektir. 

Dönem Bulguları:  

Çalışma 2020 yılında başlayacaktır. 

Personel Değişikliği: Yoktur. 
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2 2020 Yılında Başlayan - Devam Eden Proje 

Proje Başlığı 

Merada Beslenen Akkaraman Koyunların Günlük Yem Tüketimleri, 

Metan Salınımları ve Mera Ortamının Detaylı Tanımlanmasına 

Yönelik Çorum İli Pilot Uygulaması   

Yürütücü Kuruluş 
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 

Lalahan /Ankara 

Proje Lideri Muhammed İkbal Coşkun 

Proje Yürütücüleri 

Dr. Engin Ünay, Dr. Hasan Hüseyin Şenyüz, Alaeddin Okuroğlu 

Çağrı Melikşah Sakar, Dr. Arzu Erol Tunç, Pınar Özdemir 

Abdülkadir Erişek, Ahmet Akçay, Aylin Demiray 

Proje Bütçesi  100.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2020-31.12.2022 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
Toprak Gübre ve Su araştırma  

Proje Özeti: 

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 analizleri 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: Proje 2020 yılında başlayacağı için herhangi bir bulgu yoktur. 

Darboğazlar: Proje 2020 yılında başlayacağı için herhangi bir darboğaz yoktur. 
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3 2020 Yılında Başlayan - Devam Eden Proje 

Proje Başlığı 
Ruminant Hayvanlarda Yaygın Olarak Kullanılan  Bazı Yemlerinin 

In Vitro ve In Situ Metan Salınımlarının Karşılaştırılması 

Yürütücü Kuruluş 
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 

Lalahan /Ankara 

Proje Lideri Abdulkadir ERİŞEK 

Proje Yürütücüleri 

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

YILDIRIM ŞENYER, Barış KILIÇ, 

Muhammed İkbal COŞKUN 

Proje Bütçesi  25.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2020-31.12.2021 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
- 

Proje Özeti: 

İklim değişikli konusunda ülkeler üstü bir platform olan Hükümetler arası İklim Değişikliği 

Paneli 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 ölçülmesi için kullanılan yöntemlerden RF gaz üretim sistemi ve İn Vivo ölçüm 

olarak 3 baş Rumen Kanüllü siyah alaca ineklere monte edilecek Metan sensörler yardımıyla belirli 

aralıklarla kaba ve kesif yemlerde metan ölçümü yapılacaktır. Ayrıca hayvanın ağız ve anüs 

kısmından metan ölçümü el terminalleri ile yapılacaktır. Projede hayvan beslemede yaygın olarak 

kullanılan yonca kuru otu, çayır kuru otu, arpa samanı, korunga ve mısır silajı ayrı ayrı hayvanlara 

verilip metan ölçümü yapılacaktır. Kesif yem olarak (arpa, mısır, soya küspesi, kepek, ayçiçeği 

küspesi ham maddeleri ile hazırlanan) ham proteini 18-20, enerji değeri 2600 kcal/kg KM ve 13-

14 HP, enerji içeriği 2850 kcal/kg KM olacak şekilde hazırlanacak yem karışımları kullanılacaktır. 

Kaba ve kesif yemin birleşiminden oluşan toplam karma rasyon (TMR) da İn Situ ve İn Vitro 

metan ölçümleri yapılacaktır. Projede metanın ölçümü yapılarak yemler bazında regresyon 

modelleri oluşturulacaktır. Rumen içi metan ölçüm değerleri ile ağız ve anüsten alınan ölçüm 

değerleri arasındaki ilişki korelasyon ve regresyon analizleri ile belirlenecektir. Ayrıca kaba ve 

kesif yem arasında ve kaba yemlerin kendi aralarındaki metan salınım farklılıkları belirlenecektir. 

Proje sonucunda çalışmamızda ülkesel bazda sorumluluk taahhüdü bulunulan metan 

emisyonlarının doğrudan İn Vivo olarak ölçülebilirlik imkanları araştırılacak ve bu konudaki 

teknik ve personel donanımının oluşturulması sağlanacaktır.  

Dönem Bulguları: Proje 2020 bütçesinden yapılacağından çalışmaya başlanılmamıştır. 

Personel Değişikliği: Herhangi bir personel değişikliği yapılmamıştır. 
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4 2020 Yılında Başlayan - Devam Eden Proje 

Proje Başlığı 
Kaba Yem Kaynağı Olarak Bazı Parlak Brom (Bromus catharticus 

Vahl.) Hatlarının Kullanım Olanaklarının Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Balıkesir 

Proje Lideri Selim ESEN 

Proje Yürütücüleri 
Prof.Dr. M. Levent ÖZDÜVEN, Prof.Dr. Fisun KOÇ 

Doç. Dr. Levent ÇOŞKUNTUNA,Prof. Dr. Metin TUNA 

Proje Bütçesi  59.979 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2020-31.12.2021 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

Namık Kemal Üni. Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü- Teknik 

Namık Kemal Üni. Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü- Ayni 

Proje Özeti: 

Ülkemizde önemli istihdam kaynaklarından biri olan hayvancılığın geliştirilmesinde kaliteli ve 

ucuz kaba yem ihtiyacının karşılanması büyük önem arz etmektedir. Hayvansal üretimde ucuz 

yem kaynağı olarak genellikle çayır ve meralardan faydalanılmaktadır.  Ancak, birçok bölgemizde 

uzun yıllardır devam eden aşırı ve bilinçsiz otlatma, bakım çalışmalarının yapılmaması, tarım 

arazisi olarak değerlendirilmesi gibi sebeplerden ötürü çayır ve meralarımız ihtiyaç duyulan kaba 

yemi karşılamaktan oldukça uzaktır. Tam da bu noktada yüksek biyolojik veriminin yanında, 

kuraklığa diğer serin mevsim buğdaygil yem bitkilerinden daha dayanıklı olan aynı zamanda 

ülkemizin birçok bölgesinde başarı ile yetiştirilme potansiyeli bulunan parlak brom kaba yem 

sorunumuzun çözümüne alternatif bir tür olarak düşünülebilir. Önerilen bu araştırma projesi ile de 

bazı parlak brom (Bromus catharticus Vahl) hatlarının ruminant beslemede kaba yem kaynağı 

olarak kullanım olanaklarının ayrıntılı olarak araştırılması amaçlanmaktadır.  

Önerilen projede bitki materyali olarak başaklanma başlangıcı, tam başaklanma ve çiçeklenme 

başlangıcı dönemlerinde hasat edilen 23 farklı parlak brom hattı kullanılacaktır. Parlak brom 

hatlarının rumende parçalanabilirlik değerleri, in vitro gaz üretim değerleri, metan gazı üretim 

miktarları, fenolik bileşenler, yağ asidi kompozisyonu, suda çözünebilir karbonhidrat miktarı, 

metabolik enerji ve organik madde sindirim dereceleri, kuru madde gerçek sindirilebilirlikleri ile 

protein parçalanabilirlikleri yapılacak olan in situ ve in vitro çalışmalar ile ortaya konulacaktır. 

Metan gazı üretim potansiyeli düşük hat ve çeşitlerin belirlenmesi ve mera ıslahında, yeni mera 

tesislerinde veyahutta yem bitkisi olarak ekilmesi ile de kaba yem kaynaklı metan gazı salınımında 

bir miktar düşüş sağlanması hedeflenmektedir 

Dönem Bulguları: Yoktur. 

Personel Değişikliği: Yoktur. 
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5 2020 Yılında Başlayan - Devam Eden Proje 

Proje Başlığı 
Bor İhtiva Eden Su Tüketen Bandırma Kuzularının Besi Performansı 

ve Bazı Kan Serumu Parametrelerinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Balıkesir 

Proje Lideri Osman ÖÇALAN 

Proje Yürütücüleri Tamer Sezenler, Dilek Öğdüm, Atilla Başkurt 

Proje Bütçesi  28.750 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.04.2020-31.12.2020 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
- 

Proje Özeti: 

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:  

Deneme kafesleri kullanıma hazır şekilde tutulmaktadır. Deneme materyali olacak kuzuların 

2020 yılı Şubat ayında doğumları beklenmektedir.  

Darboğazlar:  

Kuzuların su tüketimi ölçümünün proje metninden çıkarılması ve hayvan materyalinin 

tamamen erkek hayvan olması talep edilmektedir. 

Personel Değişikliği:  

Projeye Veteriner Hekim Yasin Yıldırım ve Veteriner Hekim Muhammet Aksoy’un dahil 

edilmesi talep edilmektedir. 
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6 2020 Yılında Başlayan - Devam Eden Proje 

Proje Başlığı 

Yemlerde Ürenin Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografi (HPLC) 

İle Belirlenmesi, Metot Validasyonu ve Spektrofotometrik Metotla 

Karşılaştırılması 

Yürütücü Kuruluş 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / 

Bursa 

Proje Lideri Habil UMUR 

Proje Yürütücüleri 
Dr. Figen KÜTÜKOĞLU, Dr. Dilek CUMBUL, 

Dr. Hülya HANOĞLU ORAL 

Proje Bütçesi  50.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2020-02.01.2021 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

-Gordes Tarım A.Ş.: Projenin yem materyallerinin temini 

-Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi: Proje 

verilerinin istatistiki olarak değerlendirilmesi 

Proje Özeti: 

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. Laboratuvarlarda yemlerde üre 

olup olmadığı, var yok testleri ile kalitatif olarak belirlendiği gibi, kantitatif olarak da üre miktarı 

belirlenmektedir. Kantitatif üre tayini çalışmalarında ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından 

yayınlanan standartlara uyulmaktadır. Ülkemizde üre miktarı, spektrofotometrik yöntemle 

belirlenmekte, ancak yem içerisinde serbest amino asitlerin olması durumunda yanlış/pozitif 

sonuçlar alınabilmektedir. Bu nedenle üre analizinde doğruluk ve hassasiyeti yüksek laboratuvar 

yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir.  

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:  

Dönem bulgusu yoktur. 

Personel Değişikliği:  

Personel değişikliği yoktur. 
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7 2020 Yılında Başlayan - Devam Eden Proje 

Proje Başlığı 

Damızlık Kekliklerde Rasyona Farklı Seviyelerde Karabuğday 

Tohumu İlavesinin Performans, Yumurta Kalitesi, Kuluçka 

Performansına Etkisi 

Yürütücü Kuruluş 
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / 

Konya 

Proje Lideri İbrahim HALICI 

Proje Yürütücüleri 

Dr. Eyüp BAŞER, Kürşad AKBULUT, Halil HARMAN 

Dr. Ahmet GÜNEŞ, Dr. Öğr. Görevlisi Behlül SEVİM 

Prof. Dr. Yusuf CUFADAR 

Proje Bütçesi  48.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2020-31.12.2021 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

-Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi  

-Aksaray Ünv. Eskil MYO 

-Ankara Tavukculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Özeti: 

Bu çalışma damızlık kekliklerde rasyona farklı seviyelerde karabuğday 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 enstitüden temin edilecek 32 haftalık yaşta 180 

adet damızlık keklik(120 dişi, 60 erkek) oluşturacaktır. Keklikler kafeslere tesadüfi olarak 

dağıtılacaktır. Karabuğday materyali 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 olacaktır.  Her hafta alt grupların yemliklerindeki yemler boşaltılacak ve artan 

yem miktarı ile verilen yem miktarı farkıyla ortalama yem tüketimleri hesaplanacaktır. Her 

muamele grubundan yumurtalar her gün toplanarak yumurta sayısı ve ağırlıkları kaydedilecek ve 

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 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:  

Deneme yapılacak yerin tespiti yapıldı. Denemede kullanılacak olan Karabuğday tohumu temin 

edildi. Deneme 2020 yılı Nisan-Mayıs ayı itibarı ile başlayacaktır. 
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8 2020 Yılında Başlayan - Devam Eden Proje 

Proje Başlığı Bazı Tritikale Hat ve Çeşitlerinde Silaj Kalitesinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştrma Enstitüsü / Konya 

Proje Lideri Uğur DEMİRCİ 

Proje Yürütücüleri 
Dr. Emel ÖZER, Şükrü DOĞAN, Ali ATİK, Doç. Dr. M. Selçuk 

ALATAŞ, Doç. Dr. Gürhan KELEŞ 

Proje Bütçesi  24.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2020-31.03.2021 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

-Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi -Labaratuar Desteği 

-Adnan Menderes Üni. Ziraat Fakültesi -Danışmanlık 

Proje Özeti:  

Araştırmada; Enstitü çalışmaları kapsamında geliştirilmiş olan 2 çeşit ve hasıl amaçlı 

geliştirilmiş 4 tritikale hattının 2 farklı gelişme dönemindeki besin madde içeriği ve silaj özellikleri 

belirlenecektir.  Altı tritikale hasılı gebeleme 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 48 poşet silaj 

yapılacaktır (6 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:  

Çalışma 01/01/2020’de başlamış olup gerçekleşen bir faaliyet ve değişiklik önerisi 

bulunmamaktadır. 
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9 2020 Yılında Başlayan - 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 

Yürütücü Kuruluş GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Şanlıurfa 

Proje Lideri Zeliha SAVRUNLU 

Proje Yürütücüleri Prof.Dr. Nihat DENEK 

Proje Bütçesi  35.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.07.2020-31.03.2022 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi-Danışman 

Proje Özeti: 

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. 
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10 2020 Yılı Başlayan - 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  

Yürütücü Kuruluş Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Ankara 

Proje Lideri Ayten AŞKIN KILINÇ 

Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Berrin SALMANOĞLU 

Proje Bütçesi  34.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2020-31.12.2021 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

Prof. Dr. Berrin SALMANOĞLU- Verilerin değerlendirilmesi ve 

sonuç raporunun yazılmasında danışmanlık yapacaktır. 

Proje Özeti: 

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 muameleler 01/01/2020 itibari ile başlayacak olup veriler alınacaktır.  

Darboğazlar: 

Hayvan materyalinin 320’ye artırılmasını talep etmekteyim. Ayrıca alınacak kan numunesi 

sayısının toplamda 160’a; karaciğer numune sayısının ilk 24 saatlik sıcaklık uygulamasından sonra 

80’e, deneme sonunda da 80’e artırılmasını talep ediyorum. Serum örneklerinde GGT, LDL ve 

HDL parametrelerinin çıkartılmasını talep ediyorum. Bakılacak olan diğer parametreler muamele 

etkinliğinin ortaya konulmasında yeterli olacaktır. Kimyasal ve sarf malzeme fiyatlarındaki 

beklenmedik artış sebebi ile 5.500 lira ek bütçe tabep edilmektedir. 
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11 2020 Yılında Başlayan - Devam Eden Proje 

Proje Başlığı 
Farklı Çevre Sıcaklıklarında Yetiştirilen Damızlık Yumurtacı Tavuk 

Rasyonlarına Lizin ve Organik Kromun İlavesinin Etkileri 

Yürütücü Kuruluş Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Ankara 

Proje Lideri Murat DOĞU 

Proje Yürütücüleri Ayten AŞKIN KILINÇ, Prof. Dr. Ladine ÇELİK BAYKAL 

Proje Bütçesi  30.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2020-31.12.2021 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
- 

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:  

Deneme kullanılacak Barred Rock damızlıklar tavuklar bireysel kafeslere yerleştirilmiştir. 

Darboğazlar:  

Projenin bütçesine 8.000 TL artırılması talep edilmektedir.   

  



Hayvan Besleme ve Yem Araştırmaları Proje Değerlendirme Toplantısı 

41 

  

12 2020 Yılı Başlayan - Devam Eden Proje 

Proje Başlığı 
Farklı Seviyelerde Besin Maddesi İçeren Rasyonların Anadolu-T 

Etlik Piliçlerinin Beslenmesinde Kullanımı 

Yürütücü Kuruluş Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü /Eskişehir 

Proje Lideri Berkan YILMAZ 

Proje Yürütücüleri 

Prof. Dr. Musa SARICA, Dr. Öğr. Ü. Canan KOP BOZBAY, Dr.  

Öğr. Ü. Beyhan YETER , Oğuzhan ULUCAN ,Ramazan Yavuz, 

İsmail ÖZKAN, Emrah OĞUZHAN, Sinan ÇAĞLAK, Fatih 

KOÇAK, Nurdan URVAYLIOĞLU, Kürşat TETİK 

Proje Bütçesi  85.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2020-31.12.2021 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

O.G.U., Danışmanlık-Proje Yürütücüsü O.M.U. Danışmanlık-Proje 

Yürütücüsü , K.S.U.,  Danışmanlık-Proje Yürütücüsü 

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. 

Darboğazlar: 
2020 yılında başlatılması planlanan ‘’FARKLI SEVİYELERDE BESİN MADDESİ İÇEREN 

RASYONLARIN ANADOLU-T ETLİK PİLİÇLERİNİN BESLENMESİNDE KULLANIMI’’  

projesi, materyal sağlama konusunda bağımlı olduğu Vet. Hek. Fatih KOÇAK’ın liderliğinde 

başlatılacak olan ‘’ANADOLU-T EBEVEYN SÜRÜSÜNÜN YUMURTA VERİM 

ÖZELLİKLERİ VE KULUÇKA PERFORMANSINA BAKILARAK BÜYÜTME DÖNEMİ 

OPTİMUM CANLI AĞIRLIK VE YEM TÜKETİMİNİN BELİRLENMESİ’’ projesi; proje 

kapsamında çalıştırılacak işçi ve iş gücü yetersizliği sebebiyle ertelenme talebinde bulunmuştur. 

Projede kullanılacak olan Anadolu-T etlik piliç civcivleri temin edilemeyeceğinden projenin 

01.01.2021 tarihinde başlatılacak şekilde ertelenmesi talep edilmektedir. 
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13 2020 Yılında Başlayan - Devam Eden Proje 

Proje Başlığı 

Siyah Asker Sineği (Hermetia illucens, L) ve Un Kurdu (Tenebrio 

molitor, L.)  Larva Unlarının Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus 

Mykiss)  Yemlerinde Balık Unu Yerine Kullanımının Büyüme 

Performansı,  Yağ Asidi ve Aminoasit Kompozisyonu Üzerine 

Etkileri 

Yürütücü Kuruluş Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Elazığ 

Proje Lideri Ali Atilla USLU 

Proje Yürütücüleri 

G. Nedim ÖRNEKCİ, Gökhan KARAKAYA, Burcu ÇELİK 

Dr. Seda İmert AYDOĞDU, Dr. Osman Tolga ÖZEL, 

Ekrem Cem ÇANKIRILIGİL, Prof. Dr. Ökkeş YILMAZ, 

Doç. Dr. Gülşad USLU ŞENEL 

Proje Bütçesi  100.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2020-31.12.2021 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

-Su Ürünleri Merkez Arşt. Enst. Müd.: Verilerin Değerlendirilmesi 

ve Raporlamaları  

-Fırat Ünv. Biyoloji B. Çevre Müh. B.: AnalizlerinYapılması 

raporlamaları. 

-Türkaylar Alabalık: Balık Temini 

Proje Özeti: 

Küresel balık unu ve balık yağı tüketim oranları son on yılda iki katına ulaşmıştır. Çeşitli 

çevresel olaylar sonucunda balık avcılığındaki azalmalar, balık unu fiyatların aşırı artışını 

beraberinde getirmiştir. Dünya yem üreticileri balık ununa olan açığı kapatmak için alternatif yem 

kaynaklarına yönelmişlerdir. 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 yapılacaktır. 

Dönem Bulguları:  

Denemenin yapılacağı AR-GE tesisinde açık sistemde balık besleme için gerekli hazırlıklar 

yapıldı. Grup toplantısında beyan edilen rasyonlar doğrultusunda balık yemleri özel bir firmaya 

hazırlatılarak yem temini sağlandı. Yemlerde kullanılan BSFL ve UKL yurt içinden temin edildi. 

Yavru balık temini yapıldı, adaptasyon gerçekleştirildi ve yavru balıklarda besleme denemesine 

14 Kasım 2019 tarihinde başlandı. 

Personel Değişikliği:  

Projeye Su Ürünleri Mühendisi Fırat AYDIN’ın dahil edilmesi talep edilmektedir.  
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14 2020 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 

Yürütücü Kuruluş Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü /Antalya 

Proje Lideri Dr. Nafiye PERKER 

Proje Yürütücüleri 

Doç Dr. Hüseyin Sevgili, Doç Dr. Mahir KANYILMAZ, Dr. 

Abdulkerim AKSOY, Dr. Canan YAĞCI TÜZÜN, Dr. Özgür AKTAŞ,  

Faruk PAK, Yük. Müh. Adil YILAYAZ, Vet. Hek. Eda ONUR, Prof. 

Dr. Erkan GÜMÜŞ, Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY, Doç. Dr. Havva 

Nilgün BUDAK  

 

Proje Bütçesi  100.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2020-31.12.2021 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

-Akdeniz Üniversitesi -Su Ürünleri Fakültesi 

1. -Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi -Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi 

2. -Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi -Eğirdir Meslek YO 

 

 

Proje Özeti:    

  

 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; 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 başlangıç aşamasındadır. 

Darboğazlar:  

Araştırma projelerinin bütçe azlığı ve ödenek yetersizliği sebebiyle malzeme alımı 

gerçekleşememiş ve proje henüz başlayamamıştır. 
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15 2020 Yılı Başlayan - Devam Eden Proje 

Proje Başlığı 
İçme Suyunun Ozon İle Klarifiye Edilmesinin Kuzularda Bazı 

Hematolojik Parametreler İle Canlı Ağırlık Üzerine Etkileri 

Yürütücü Kuruluş 
Uluslararası Hayvancılık araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 

Lalahan /Ankara 

Proje Lideri Çağatay YILDIRIM 

Proje Yürütücüleri 
Dr. Hasan Hüseyin ŞENYÜZ, Nurgül ERDAL, Ömer Onur 

PARILDAR, Muhammed İkbal COŞKUN, Pınar ÖZDEMİR 

Proje Bütçesi  15.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.03.2020-31.12.2021 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
- 

Proje Özeti: 

Bütün canlılarda olduğu gibi küçükbaş hayvanlarda da içme suyunun kalitesi önemlidir. Bu 

amaçla dünyada çeşitli içme suyu sanitasyon yöntemleri uygulanmaktadır. En yaygın kullanılan 

yöntem klor ile muamele olup kalıntı riski oluşturmaktadır. Ozon ise 1900’lü yılların başında 

insanların içme suyunun sanitasyonu için kullanılmaya başlanmıştır. O dönemde ekonomik olarak 

yüksek maliyetler oluşturduğundan hayvanlarda kullanım alanı oluşmamıştır. Günümüzde 

teknolojik gelişmeler sayesinde hayvanların içme suyu sanitasyonunda da kullanım imkânları 

doğmuştur. 

Kuzu besisi entansif şartlarda yapılmakta olup içme suyu genellikle işlem görmemiş doğal su 

kaynaklarından elde edilir. Herhangi bir işlem görmemiş olan doğal su kaynaklarında 

kontaminasyon kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla suyun herhangi bir işlem görmeden hayvanlara 

verilmesi sonucunda verim kayıplarının oluşacağı aşikârdır. Bu proje ile olası enterit benzeri 

enfeksiyonları engelleyerek oluşacak verim kayıplarının, bu tip hastalıklarda kullanılacak 

antibiyotik kalıntılarından ve rezistans oluşma risklerinin de önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bu 

projede Ozon gazı ile klarifiye edilmiş su içirilen kuzuların canlı ağırlık artışı ve kondisyonları 

üzerine olan neticelerinin incelemesi hedeflenmektedir. 

Dönem Bulguları:  

Deney düzeneği oluşturmak amacıyla gerekli ekipman, aletlerin piyasadan temini için araştırma 

yapıldı. Proje çalışma protokolü oluşturulup, Mart 2020 itibari ile başlanacaktır. 

Personel Değişikliği:  

Projeye Veteriner Hekim Feridun Işın CÖNER ve Ziraat Mühendisi Sinem FIRDOLAŞ' ın 

dâhil edilmesi talep edilmektedir. 
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1 2020 Yılı Devam Eden Proje 

Proje Başlığı 

SAMSUN İLİNDE GEÇİŞ DÖNEMİNDEKİ SİMENTAL IRKI SÜT 

İNEKLERİNDE KAN VE SÜTTEKİ METABOLİTLER İLE 

MİNERAL MADDE DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/19/A5/P1/1083 

Yürütücü Kuruluş Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü /Samsun 

Proje Lideri Dr. Neslihan ORMANCI 

Proje Bütçesi  110.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2019-31.12.2020 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 

Anabilim Dalı (Yem analizleri ile süt analizlerinin bir kısmı) 

Proje Özeti: 

Geçiş dönemi sürü sağlığı, verimliliği ve devamlılığı açısından oldukça önemlidir. Geçiş 

dönemindeki hayvanların negatif enerji dengesinde bulunma süresinin uzaması; metabolik 

hastalıkların (yağlı karaciğer, ketozis, hipokalsemi, meme ödemi, retensiyo sekundinarum, 

metritis, abomazum deplasmanı, asidozis ve laminitis) ortaya çıkmasına, süt ve dölveriminin 

azalmasına neden olmaktadır. Bu durum hem işletme hemde ülke ekonomisi bakımından önemli 

bir kayba neden olmaktadır. Geçiş döneminde hayvanların metabolik profilindeki değişimlerin 

incelenmesi hayvanın genel durumu hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bu projenin amacı 

prepartum ve postpartum dönemdeki hayvanların enerji ve protein beslenme durumları ile mineral 

madde düzeyleri ortaya çıkarılarak alınan kan ve süt örneklerinden elde edilecek verilere göre 

hastalık risklerini ve beslenme hatalarını araştırmaktır. Geçiş dönemindeki ineklerden alınacak 

kan örnekleri ile esterleşmemiş yağ asitleri ve beta hidroksi butirik asit değerlerine bakılarak 

hayvanların enerji durumları, süt örnekleri ile  süt üre azotu belirlenerek hayvanların protein 

beslenme durumları belirlenecektir. Ayrıca ineklerin beslenmesinde karma rasyonların besin 

madde değerleri belirlenerek hayvanlarının verimlerine paralel olarak ortaya çıkan enerji ve 

protein gereksinimini karşılayacak dengeli rasyonların hazırlanmasına olanak sağlanacaktır. Elde 

edilecek verilere göre geçiş dönemi hastalıklarının (ketozis, abomasum deplasmanı, hipokalsemi, 

karaciğer yağlanması) erken teşhisi sağlanacaktır. Yanlış ve gereksiz tedavi uygulamaları 

önlenecektir. Ayrıca geçiş dönemindeki strese bağlı olarak ortaya çıkabilecek oksidatif hasarın 

biyobelirteçlerinin belirlenmesi ile muhtemel olumsuzlukların minimize edilmesine olanak 

sağlayacaktır. 

Darboğazlar: : Herhangi bir darboğaz yoktur. 

Personel: Projeden laboratuvarımızdan ayrılan Bülent Durmuş’un çıkarılması laboratuvarımıza 

yeni gelen Veteriner Hekim Rıfat Pak’ın eklenmesi talep edilmektedir. 
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2 2020 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 01.01.2019-31.12.2020 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
Çorum Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, TETA Teknik A.Ş. 

Proje Özeti:  

Kıl Keçisi yetiştiriciliğinde ekonomik verim artışı amacıyla meraya dayalı ekstansif yetiştiricilik 

modeli ve hayvanların çeşitli fizyolojik dönem gereksinimlerinin karşılanması için meraya ek 

olarak konsantre yem ile beslenme modeli oluşturmak amaçlanmıştır. Bu modelle kıl keçilerinde 

süt ve döl verim artışını yanında oğlaklarda daha hızlı bir gelişim hedeflenmiştir. 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 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. Kontrol ve deneme 

grubu hayvanlarının süt ve döl verimi parametreleri alınacak, yemlerde besin madde içerik 

analizleri yapılacaktır. Hayvanlardan alınan kanlarda, biyokimyasal parametrelere bakılarak ek 

yemlemenin metabolik takibi yapılacaktır. Tüm verilerde yapılacak istatistik yorumlamalar ve 

ekonomik analizler sonucunda ek yemlemenin verim parametrelerindeki değişimi açıklama 

oranları, kontrol ve deneme grubu verileri arasında fark olup olmadığı ve değişim gözlenmesi 

halinde karlılık analizi 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 yayın yoluyla araştırıcılara bilgi aktarımı yapılması 

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 yapılmış olup 2020 doğum sezonu ile birlikte sağım 

başlatılacaktır. 

Darboğazlar: Keçilerin sağımında kullanılacak Gezen Hibrit Sağım makinesinin adaptasyon 

süreci 2019 yılı içerisinde yapıldığından oğlak verilerinin alınabilmesi amacıyla proje bitiş 

tarihinin 31.12.2021 olarak revize edilmesi gerekmektedir. 

Personel: Projede mineral madde analizlerinin ICP cihazında yapılması amacıyla Ankara 

Üniversitesi Ziraat Fak. Zootekni Ana Bilim Dalı Yemler ve Hayvan Besleme Bölümünden Dr. 

Neşe Nuray TOPRAK’ ın yardımcı araştırmacı olarak dahil edilmesi talep edilmektedir.  
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3 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  31.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.07.2015-01.07.2020 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
- 

Proje Özeti: 

Literatür verileri ışığında özellikle konjuge linoleik asitin (KLA) corpus luteum üzerindeki olumlu 

etkisi ve progesteron salınımındaki katkısının koyunlarda ikizlik oranını arttırabileceği hipotezi ile 

bu çalışma hazırlanmıştır. Çalışmada hayvan materyali olarak Enstitüde mevcut 32 baş 

Akkaraman koyun kullanılmıştır. Koyunlar kontrol ve deneme gruplarına 0, 5, 10, 20 g/kg yem 

KLA içeren rasyonla beslenecek şekilde toplam 4 gruba 8’ er baş olarak ayrılmıştır. Rasyona ilave 

edilen KLA’ lar ticari kullanım amaçlı rumen bypass özellikli olarak temin edilmiştir. İlave KLA, 

koç katım döneminden 30 gün önce Eylül ayında verilmeye başlanmış olup koç katım döneminde 

2 siklus geçirecek şekilde devam edilerek toplam 70 gün sürdürülmüştür. Bu süre içerisinde 

yemlerde ve kanda KLA analizleri ile yumurtalık fonksiyonlarının izlenmesi amacıyla 

ultrasonografi muayene yapılmıştır. KLA’ nın üreme üzerindeki metabolizmasının incelenmesi 

amacıyla proje süresince belirli periyotlarla alınan kan örneklerinde prostoglandin ve progesteron, 

NEFA, BHB, BUN, Glikoz ve kolesterol analizleri yapılacaktır. Koç katım döneminde ultrason 

yardımıyla gebelik muayenesi yapılmıştır.  

Kuzulama mevsiminde ise, koç altı koyun sayısına göre kuzu verimleri ve ikizlik oranı verileri 

alınarak rasyona katılan KLA’ nın özellikle kuzu verimine ve ikizliğe etkisi irdelenecektir. 

Dönem Bulguları:  

Proje kapsamında temin edilen by pass özellikli konjuge linoleik asit hayvan denemeleri 

tamamlanmıştır. Hayvan materyalinden ve yem örneklerinden alınan örneklerde analiz işlemleri 

devam etmekte olup analiz işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuç raporu hazırlanacaktır. 

Darboğazlar:  

Yoktur. 

Personel: 

Değişiklik önerisi yoktur. 
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4 2020 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 

/Ankara 

Proje Lideri Dr. Arzu EROL TUNÇ 

Proje Bütçesi  35.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2019 – 30.12.2022 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
Selçuk Üniversitesi Yemler ve Hayvan Besl. A.B.D - Danışmanlık 

Proje Özeti: 

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.    

Dönem Bulguları: Guar fasulyesi tohumları; özel bir tarım şirketinden temin edilmiş olup 

02.05.2019 tarihinde Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü arazisine 

serpme ekim yöntemine göre ekilmiştir. Hava sıcaklığının beklenenden düşük seyretmesi 

sebebiyle tohumlarda çimlenmenin oluşamadığı düşünülmektedir. İlk ekimde tohumların 

çimlenmemesi sebebiyle 28 Haziran 2019 tarihinde 2. ekim sıraya ekim yöntemine göre 

yapılmıştır. 4 Temmuz 2019 tarihinde guar fasulyelerinde ilk çimlenmenin gerçekleştiği görülmüş 

olup 11 Eylül 2019 tarihinde 75 günlük olgunluk döneminde hasat edilmiştir. Laboratuvara 

getirilen guar fasulyeleri 2-2,5cm uzunluğunda doğranmış ve vakumlu poşetlerde silajı yapılmiştır. 

Silolama dönemi sonrası (60 gün) vakumlu poşetler açılmıştır. Silaj numunelerinin besin madde 

analizleri, silaj asitleri analizi ve pH tayini yapılmış olup aerobic stabiliteleri belirlenmiştir.Silaj 

materyalleinin Fleig Skoru ile  silaj örnekleri ve kuru otların kaba yem kalitesinin belirlenmesinde 

kullanılan nispi yem değeri indeksi hesaplanmıştır. Elde edilen veriler tanımlayıcı istatistik 

değerleri alınarak değerlendirilecektir. 

Darboğazlar: Hava sıcaklığının beklenenden düşük seyretmesi sebebiyle 02.05.2019 tarihinde 

serpme ekim yöntemine göre ekimi yapılan guar fasulyesi tohumlarında beklenen çimlenme 

gerçekleşmemiştir. 28 Haziran 2019 tarihinde 2. ekim sıraya ekim yöntemine göre yapılmıştır. 

Çalışmanın başında 45, 65 ve 75 gün olmak üzere 3 farklı döneme göre planlanan guar fasulyesinin 

hasadı bitki gelişimi kontrol edilerek uygun çiçeklenme ve bakla oluşumuna göre 75 günlük 

olgunluk döneminde yapılmıştır. 

Personel: Projeye yardımcı araştırmacı olarak Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim 

Merkezi Yemler ve Hayvan Besleme Bölümü’nde görev yapan Ziraat Yüksek Mühendisi 

Abdulkadir ERİŞEK ve Ziraat Yüksek Mühendisi Muhammed İkbal COŞKUN’un eklenmesi 

önerilmektedir.  
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5 2020 Yılı Devam Eden Proje 

Proje Başlığı 

Nar Posası Silajının Kuzularda Performans ve Bazı Biyokimyasal Kan 

Parametreleri Üzerine Etkisi 

Proje Numarası 
TAGEM/HAYSÜD/17/A07/P-02/02 

Yürütücü Kuruluş 
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

/Ankara 

Proje Lideri 
Dr. Arzu EROL TUNÇ 

Proje Bütçesi  
30.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 
01.01.2017 - 30.12.2019 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

- 

 

Proje Özeti:  

Nar posası; taze, kurutularak veya silaj olarak ruminant beslenmesinde kullanılmaktadır. Nar 

sanayi yan ürünlerinden olan nar posasının yem değeri açısından alternatif yem maddesi olarak 

ruminant hayvan beslemede kullanımı; ekonomik açıdan yarar sağlayabileceği gibi çevre 

problemlerinin oluşmasına da engel olabileceği için önem taşımaktadır. Kolesterol düşürücü 

özelliği, antimikrobiyal ve antioksidan potansiyeli sebebi ile hayvan sağlığı ve ürün kalitesi 

üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı ruminant hayvanlar için iyi bir yem hammaddesi 

olabileceğini düşünülen nar posası ve nar kabuklarının kullanıldığı in vitro çalışmaları destekleyen 

in vivo çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışma nar posası silajının kuzularda canlı ağırlık artışı, yem 

tüketimi, yemden yararlanma oranı, biyolojik kan parametreleri ile antioksidan kapasite üzerine 

olan etkilerini belirlemek ve ruminantlarda kaba yem kaynağı olarak kullanma potansiyelini 

araştırmak için planlanmıştır. 

Dönem Bulguları: Alternatif kaba yem kaynağı olarak Lalahan Tipi (Akkaraman x Kıvırcık G1) 

erkek kuzuların beslenmelerinde kullanılacak olan nar posası Aydın’da bulunan bir meyve suyu 

fabrikasından temin edildi. Araştırmada kullanılacak olan nar posasının klasik metoda göre silajı 

yapıldı. Araştırmanın yem materyalini oluşturan nar posası silajı; 2020 yılında doğacak kuzularda 

besi çalışması başlayana kadar kapalı bir şekilde muhafaza edilecektir. Meyve suyu fabrikasından 

temin edilen nar posasının laboratuvarda da vakumlu poşetlerde 3 tekerrürlü olacak şekilde silajı 

yapılmıştır. Silolama sonrası (60 gün) açılacak olan silajların ve kurutulmuş nar posasının besin 

madde analizleri ile Kondanse Tanen, Toplam Fenolik Madde analizleri, silaj asitleri analizi ve 

pH tayini yapılacak, silaj numunelerinin aerobic stabiliteleri belirlenecektir. Silaj materyalleinin 

Fleig Skoru ile silaj örnekleri ile kuru otların kaba yem kalitesinin belirlenmesinde kullanılan nispi 

yem değeri indeksi hesaplanacaktır. Elde edilen veriler tanımlayıcı istatistik değerleri alınarak 

değerlendirilecektir. 

Darboğazlar: 2019 yılında bitirilmesi planlanan proje, müdürlüğümüz bünyesinde başlaması 

planlanan alt yapı çalışmalarında yaşanan aksilikler sebebiyle projeye 2019 yılında başlanmıştır. 

Projenin bir yıl uzatılarak 2020 yılında bitirilmesi önerilmektedir. 

Personel: Projeye yardımcı araştırmacı olarak Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim 

Merkezi Yemler ve Hayvan Besleme Bölümü’nde görev yapan Kimya Mühendisi Barış KILIÇ ve 

Ziraat Yüksek Mühendisi Muhammed İkbal COŞKUN’un eklenmesi önerilmektedir.  
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6 2020 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 

/Ankara 

Proje Lideri Pınar ÖZDEMİR 

Proje Bütçesi  30.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2019-31.12.2020 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

Ege Üni. Ziraat Fak. Yemler ve Hayvan Besl. A.B.D.  

Teknik-Danışmanlık 

Proje Özeti:   

Bu çalışmada, ot tipi yemlik kolza (Lenox) bitkisinin farklı katkılarla silajının yapılarak 

silolanabilirlik özellikleri ile yem değerinin, in vitro sindirilebilirlik/in situ parçalabilirliğinin 

belirlenmesi, hayvanların yem tercihlerinin ve günlük süt veriminin saptanması amaçlanmaktadır 

Dönem Bulguları:  

Ot tipi yemlik kolza bitkisi 30 Nisan 2019 tarihinde çiçeklenme dönemi başı itibariyle biçilmiş 1 

gün soldurulduktan sonra silajı yapılmıştır. 

Silaj materyali 5-7 cm olacak şekilde parçalanmış 2 litrelik cam kavanozlara; kontrol 

(katkısız),ticari laktik asit inokulantı, %5 arpa kırması, %10 arpa kırması ilavesi olmak üzere 4 

tekerrür/grup sıkıştırılmış 60 gün süre ile fermentasyona bırakılmıştır. 60. gün sonunda silajlar 

açılarak, fiziksel değerlendirme yapılarak, pH, Aerobik stabilite, Silaj asitleri, Amonyak azotu 

değerleri belirlenmiştir. Silajların kalan kısmı 45°C ‘de 72 saat kurutulduktan sonra havada kuru 

madde miktarları belirlenmiştir. Kurutulmuş örnekler öğütülerek besin madde analizleri 

yapılmıştır. Ayrıca silajların in vitro besin madde sindirilebilirliği ile in vitro gaz üretimleri 

belirlenmiştir. Tüm analizlerden elde edilen veriler toplanarak, istatistik analizleri yapılacak ve in 

vivo deneme yürütülecektir. 

Darboğazlar:  

Balya makinesi temin edilemediğinden balya silajı yapılamamıştır 

Personel:  

Veteriner Hekim Tuncay ÇÖKÜLGEN’in projeden çıkarılması, Veteriner Hekim Yasin 

ERGİDEN ve Kimya Mühendisi Barış KILIÇ’ın projeye dahil olması önerilmektedir.  
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7 2020 Yılı Devam Eden Proje 

Proje Başlığı 
Rasyona İlave Edilen Korunmuş Yağların Kolostrum ve Sütteki 

İmmün İlişkili Eksozomal MikroRNA İfadesine Etkisi (Doktora Tezi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/19/A3/P1/979 

Yürütücü Kuruluş 
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

/Ankara 

Proje Lideri Gülşen YILDIRIM ŞENYER 

Proje Bütçesi  70.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2019-31.12.2020 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyokimya ABD 

Danışmanlık 

Proje Özeti: 

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 çalışılacak olup hayvanlar her grupta 8’er baş olmak üzere 

kontrol ve çalışma grubu olarak ayrılacaktır. Kontrol grubundaki hayvanlar temel rasyonla, 

çalışma grubundaki hayvanlar temel rasyona ilave olarak korunmuş yağ asitleriyle (ticari 

preperatlar) beslenecektir. 

Hayvanlardan doğumu müteakip eden ilk 1 saat içerisinde kolostrum; doğumdan 15 gün sonra 

ham süt örnekleri toplanacaktır. Örnekler analiz tarihine kadar -80 ̊C’de saklanacaktır. 

Elde edilen kolostrum ve süt örneklerinden öncelikle eksozomlar izole edilecektir. Eksozomlardan 

RNA saflaştırılması yapılacaktır. 

İzole edilen ve saflaştırılan RNA örnekleri içerisinden immün ilişkili 10 farklı mikroRNA’nın Q-

RT-PCR ile ifade farklılıkları tespit edilecektir. 

Dönem Bulguları:  

Henüz projeye başlanmadığından rapor dönemine ait bulgu yoktur.  

Darboğazlar:  

Enstitümüzde projede kullanılacak yeterli sayıda siyah alaca inek bulunmadığından TARFAŞ ile 

görüşülmüş ve çalışmanın orada yürütülmesi konusunda anlaşılmış olup 2020 yılı içerisinde 

çalışma başlayacaktır.  
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8 2020 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 

/Ankara 

Proje Lideri Barış KILIÇ 

Proje Bütçesi  25000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2019-31.12.2020 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
- 

Proje Özeti: 

Proje, Türkiye’ de karma yemler için yoğun olarak kullanılan protein kaynaklarının amino asit 

içeriklerinin belirlenmesi, özellikle ısıl işlemlerden amino asit yapısının zarar görüp görmediğinin 

belirlenmesi ve çıktılarının yararlanıcılara aktarılması amacıyla hazırlanmıştır.  

Bu amaçla karma yem sanayisinin protein kaynağı olarak kullandığı soya fasulyesi küspesi (SFK), 

extrude soya, mısır kaynaklı DDGS, kanola küspesi, ayçiçeği küspesi ham maddeleri 

kullanılacaktır. Piyasadan ticari olarak temin edilecek olan her üründen 10 çeşit ham madde 

denemede amino asit içerik ve miktarı yönünden analiz edilecektir.  

Amino asit kompozisyonun belirlenmesi amacıyla yağı uzaklaştırılmış 4 g numune 6M HCl (8ml) 

ile 110C 22 saat azot gazı ile oksijenden arındırılmış ortamda hidrolize edilecektir. 

Hidrolizasyondan sonra oda sıcaklığına soğuyan numune filtrasyondan geçirilerek asit sıcak hava 

ile buharlaştırılarak kalan hidrolize olmuş protein 5 ml asetat tampon çözeltisinde (pH 2) 

çözdürüldükten sonra Ters Faz Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi (RP-HPLC) kullanılarak kolon 

öncesi phenylisothiocyanate (PITC) türevlendirilmesi yapılacaktır.  

Bu nedenle araştırma sonucunda Türkiye’de yaygın kullanılan protein kaynaklarının amino asit 

miktarları tespit edilmiş ve ısıl işlemden zarar görüp görmedikleri belirlenmiş olacaktır. Bu sayede 

yetiştiricilere ve yem üreticilerine bilgi sunulabilecek ayrıca yağ veya etanol sanayicilerinin ısıl 

işlem proseslerinin yansımaları test edilmiş olacaktır.  

Dönem Bulguları:  

Proje kapsamında kimyasallar alınmış ve örnekler toplanmaya başlanmıştır. Toplanan örneklerde 

hidroliz için ön denemeler yapılmıştır. 

Personel:  

Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Hayvan Besleme bölümünde 

görev yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Abdulkadir Erişek’in yardımcı araştırmacı olarak yem 

örneklerinin toplanması ve analizlerini yapmak üzere projeye dahil edilmesi talep edilmektedir. 
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9 2020 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 Selim ESEN 

Proje Bütçesi  135.280 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2019-31.12.2020 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

-Bandırma 17 Eylül Ü., Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hayvan Besleme ve 

Beslenme Hastalıkları- Teknik 

-Orgamin Veterinerlik Limited Şirketi – Ayni (Yem katkı maddesi 

temini) 

Proje Özeti: 

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 potansiyelini ortaya koyma; kullanılan 

karışımın et kalitesine, bazı kan ve rumen sıvısı parametrelerine, besi performansına ve kuzuların 

yaşama gücüne etkisinin saptamaktır.   

Dönem Bulguları: Besi denemesi 08.04-15.06.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kuzu 

besi rasyonlarına aktive edilmiş klinoptilolit ve inaktif bira mayası içeren karışım ilavesi kuzuların 

canlı ağırlık artışını ve yemden yararlanma düzeylerini geliştirmiştir. Kuzuların besi başı canlı 

ağırlıkları 22.75-23.46 kg arasında değişmiştir. Besi sonu canlı ağırlıkları ise 35.73-36.88 kg 

arasında saptanmıştır.  Kuzuların günlük ortalama yem tüketimleri 1.07 ile 1.14 kg/gün,  yemden 

yararlanma düzeyleri ise 5.11 ile 5.47 kg olarak saptanmıştır. 

Proje kapsamında iş paketinde belirtilen faaliyetlerden yem numunlerinin besin madde bileşenleri 

ve metabolik enerji düzeyleri tespit edilmiştir. Deneme gruplarının yem tüketimi ve yemden 

yararlanma oranları belirlenmiştir. Canlı ağırlık ve vücut ölçüleri, MLD’e ait ultrason görüntüleri 

ve karkasların fotoğraflanması işlemleri tamamlanmıştır. Numunelerdeki et ve yağ rengi 

belirlenmiş, su tutma kapasitesi, pişirme kaybı ve tekstür analizleri gerçekleştirilmiştir.  

Personel Değişikliği: Proje Lideri Dr. Harun KARADAĞ’ın Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl 

Müdürlüğü Karacabey İlçe Müdürlüğü’ne tayin olması sebebi ile proje liderliğinin Ziraat 

Mühendisi Selim ESEN’e devredilmesi; proje personelleri listesinden Dr. Harun KARADAĞ’ın 

proje kapsamında yapılması planlanan yayınlarda yer alması kaydı ile çıkarılması talep 

edilmektedir. 
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Proje Başlığı 

Kolay Parçalanabilen Karbonhidratça Zengin Rasyonlar İle Besiye 

Alınan Karacabey Merinosu Kuzularda Akut Faz Cevabının Bazı Kan 

ve Rumen Parametrelerine Etkisi İle Besi Performansına Yansımaları   

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/19/A4/P2/989 

Yürütücü Kuruluş Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Balıkesir 

Proje Lideri Ergenekon OĞUZ 

Proje Bütçesi  89.846,21 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2019  - 31.10.2020 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme. ve 

Beslenme Hastalıkları Abd. Teknik destek ve danışmanlık- Proje iş 

akışı, veri değerlendirme 

Proje Özeti: 

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 etkisinin 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:  

Kuzular yaklaşık 50 günlük olduklarında bireysel bölmelere alınarak beslenmeleri 

gerçekleştirilmiştir. iNDF (sindirilmeyen nötral deterjan fiber) analizinde kullanılmak amacıyla 

toplanan dışkılar -20 °C de saklanmıştır. Kuzular kontrol tartımlarının yapılacağı denemenin 14., 

28., 42. ve 56. günlerinde tartılmış ve ilgili günlerde kan ve rumen sıvı örnekleri alınmıştır. Rumen 

sıvılarının pH metre ile ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Daha sonra -20 °C de analize kadar 

saklanmak üzere laboratuvara ulaştırılmıştır. İmmun parametrelerin ELISA ile ölçümü için 

sodyum heparinli tüplere 9 cc; kan tiyamin ölçümü için 6 cc lik, kırmızı kapaklı boş tüplere kan 

alımı gerçekleştirilmiştir.  

Darboğazlar: Sindirilebilirlik analizi için internal marker olarak iNDF (sindirilmeyen nötral 

deterjan fiber) kullanılacak olup, proje metninde değişiklik talebi önerilmiş ve enstitümüzden 

rumen kanülü takılması için 3 baş erişkin merinos koç talebinde bulunulmuştur. Finansal darboğaz 

sebebiyle bir kısım kimyasal alımı gerçekleştirilmiştir. Sürecin uzamasından ve kur dalgalanmaları 

sebebiyle gerekli malzemelerin alınması için 10.000,00 TL ek bütçe talep etmekteyiz 

Personel: Proje ekibinden Dr. Harun KARADAĞ’ ın tayin olması sebebiyle projeden 

çıkarılmasına karar verilmiştir. 
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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 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 

Kuruluş ve Katkısı 
- 

Proje Özeti: 

Hayvan yemlerinin hazırlanmasında kullanılan yem hammaddeleri ve bitkilerinde çeşitli sayıda 

doğal kaynaklı toksinler bulunabilmekte ve fazla miktarda tüketildiğinde hayvanların gelişimini, 

verimliliğini doğrudan etkileyebilmektedir. Hayvanlarda zehirlenmeye sebep olabilen bitkisel 

kaynaklı çok sayıda alkaloit mevcuttur. Çiftlik hayvanları bu türden alkaloitlere çayır, meralardaki 

bitkiler veya bu bitkilerle kontamine olmuş yemleri yiyerek maruz kalabilirler. Pirolizidin 

alkaloitleri vücuda alındıklarında karaciğerde pirolik moleküllere aktive edilir ve bu moleküller 

DNA’ya, enzimatik ve yapısal proteinlere bağlanabilirler. Bundan dolayı potansiyel kanserojen 

oldukları kabul edilir. Tatula türü (Datura stramonium, Datura ferox, Datura innoxia) bitkilerde 

ise yüksek düzeylerde tropan alkaloitleri (atropin, skopolamin, hiyosiyamin) bulunmaktadır. Bu 

tür bitkilerin özellikle tohumlarında yüksek düzeyde bulunan tropan alkaloitleri fazla miktarda 

alındığında hayvanlarda zehirlenmelere yol açabilmektedir. Bu çalışma ile Yemlerde İstenmeyen 

Maddeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2005/3) gereği yemlerde limit üstü bulunması yasak 

alkaloit maddelerin tespiti amacıyla tropan alkaloitlerinden atropin ve skopolamin, purin 

alkaloitlerinden ise teobrominin mevcut durumu ortaya konulacaktır. 

Dönem Bulguları: Projenin birinci yılında alınması planlanan atropin, skopolamin çalışma 

standartlarının ithalatı özel izne tabi olması ve ithalat izninin ancak Aralık 2019 ayının sonunda 

gerçekleşmesi nedeniyle proje analizlerine başlanamamıştır. Bu nedenle proje takviminde yer alan 

analizlerin yapılmasında bir yıllık gecikme söz konusu olacaktır. Projenin ikinci yılı içerisinde bu 

analizlerin tamamlanması öngörülmektedir. Proje takvimine göre analizlere bir yıl geç 

başlanacaktır. 

Darboğazlar: Skopolamin ve atropin çalışma standartlarının ithalatı özel izne tabi olması nedeni 

ile alınmasının planlanandan geç oluşu dar boğaza neden olmuştur. Ancak ithalat izninin Aralık 

2019 ayının sonunda gerçekleşmesi ile dar boğaz aşılmıştır. 

Personel: Herhangi bir değişiklik önerisi yoktur. 
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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 – 31.12.2020 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki koruma Bölümü-Teknik 

Danışmanlık 

Proje Özeti: 

Ülkemizde silaj yapımında en fazla tercih edilen yem bitkisi mısırdır. Mısır bitkisi üretiminde 

insektisit kullanımı oldukça yaygındır. Chlorpyrifos, deltamethrin ve imidacloprid ise en yoğun 

kullanılan insektisitlerdir. Bu çalışma ile silajdaki fermantasyonun Chlorpyrifos, deltamethrin ve 

imidacloprid insektisitlerinin degredasyon sonucu miktarsal olarak azalmalarına ve 

metabolitlerinin oluşumuna etkisi araştırılacaktır. Bu amaçla çalışmanın ilk yılında kontrollü 

olarak hiçbir pestisit uygulanmadan yetiştirilecek olan mısır bitkileri kullanılarak laboratuvar 

şartlarında hazırlanacak silaj ve kontrol örnekleri periyodik olarak analiz edilecektir. Çalışmanın 

ikinci yılında ise bu insektisit ve metabolitlerinin üretici koşullarındaki kalıntı durumlarının 

araştırılması amacıyla Bursa’nın yoğun mısır üretimi yapılan bölgelerinden örnekler toplanarak 

analiz edilecektir. 

Dönem Bulguları:  

Proje kapsamında seçilen pestisitler ve metabolitlerinin silajda LC MSMS ile analizinin 

yapılabilmesi için bir analiz metodu optimizasyonu yapılmış ve bu metodun validasyonu 

yapılmıştır. Ayrıca silaj örneklerinde laktik asit, asetik asit ve bütirik asit analiz metodunun da 

validasyonu gerçekleştiriliştir.  

Geçtiğimiz dönem içerisinde denemede kullanılacak olan silajların yapımı gerçekleştirilmiş ve 

çalışma takvimine uygun olarak 0-2-5-10-20 ve 45. günlerde silajlar açılarak pestisit, 

mikrobiyoloji, organik asit ve pH analizleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulguların 

değerlendirilmesi ve istatistiki analizi devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde periyodik 

örnekleme faaliyetlerine devam edilecektir. 

Darboğazlar:  

Projede herhangi bir darboğaz bulunmamaktadır. 

Personel: 

Proje ekibinde yer alan Biyolog Tuğba GÖZÜKARA KOCAMAN’ın kurumumuzdaki 

görevinden ayrılması nedeniyle projeden adının çıkarılması gerekmektedir.  
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Proje Başlığı 
Üreye Duyarlı Modifiye Elektrotların Hazırlanması ve 

Karakterizasyonu (Doktora tezi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/18/A3/P1/723 

Yürütücü Kuruluş Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü /Konya 

Proje Lideri Abdullah ALTAY 

Proje Bütçesi  42.600 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.07.2017-01.07.2019 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

-Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya 

Bölümü-Elektrotun hazırlanması ve karakterizasyonu için kullanılan 

dönüşümlü voltametri ve elektrokimyasal impedans spektroskopisi 

yöntemlerinin tüm deneyleri, Gamry Referans 600 ve 750 

potantiyostat galvanostat ZRA cihazlarında gerçekleştirilecektir. 

Proje Özeti:  

       Bu çalışma ile doku, yem, gübre, kan, serum vb gibi materyallerde mevcut üre tayininde 

kullanılan metotlardan ziyade hassasiyeti yüksek olan HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı 

Kromatografisi) ile çalışılarak gerek kalitatif gerekse kantitatif anlamda daha kolay, ucuz ve en 

önemlisi daha doğru sonuçların elde edilmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında üreye duyarlı yeni 

bir elektrot geliştirmek; bu elektrotun elektrokimyasal karakterizasyonu ve çeşitli tekniklerle 

spektroskopik karakterizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak hedeflenmiştir. Ayrıca iki yöntemden 

elde edilen verilerin doğruluğunun kıyaslanması amaçlanmıştır. 

 

Dönem Bulguları:  
GS21 maddesi ile modifiye edilen elektrotlarla karşılaşılan sorunlardan dolayı sertifikalı maddeler 

ile modifikasyon işlemine yoğunlaşılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında ürenin diğer spektro 

yöntemlerde spesifik bileşik oluşturan p-dimetilaminobenzaldehit molekülüne duyarlı elektrot 

geliştirilmiştir. Bu amaçla 4-nitroanilin molekülü GC yüzeye 30 döngülü 100 mV.sn-1 tarama 

hızında modifiye edilmiştir. Artan üre konsantrasyonuna bağlı azalan p-dimetilaminobenzaldehit 

miktarına ilişkin kalibrasyon ve girişim çalışmalarına devam edilmektedir. 

 

Darboğazlar: Gerek elektroanalitik ve kromatografik çalışmaların kıyaslanması gerekse bu iki 

metodun gerçek numunelere uygulanması adına projenin bir yıl süre ile uzatılması istenmektedir. 

Öte yandan yapılan literatür çalışmalarında kan örneklerine ürenin spike(zenginleştirme) 

çalışmalarında karşılaşılan zorluklar ve kan örneklerinde üre tayininin Bakanlığımızın uygulama 

alanında olmadığından dolayı gerçek numune olarak süt örneklerinin yeterli olacağı 

düşünülmektedir. 

 

Personel: Çalışılacak matriks olarak sütün seçilmesi ve piyasada mevcut olan süt numuneleri 

kullanılacağından dolayı numunelerin toplanması amacıyla projeye dahil edilen Bahri Dağdaş 

Uluslararası Tar. Araş. Ens. Müdürlüğü’nden Vet.Hek.Mesut KIRBAŞ’ın projeden çıkarılması 

talep edilmektedir. 
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Proje Başlığı 

Yapay Merada Otlatma ile Yapay Meraya ilaveten 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 Zir. Yük. Müh. Tülay CANATAN YILMAZ 

Proje Bütçesi  300.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2015-31.12.2019 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

İstanbul Üniv. Vet. Fak (Et kalitesi analizleri için laboratuar çalışması) 

Namık Kemal Üniv. Zir.Fak.( Etteki yağ asitleri analizi için 

laboratuvar çalışması) 

Proje Özeti:  

Bu araştırmada, yerli gen kaynaklarımızdan Dağlıç ve Akkaraman ırkı kuzuların yapay mera 

besisi ile meraya ilave ek yemlemenin besi, kesim karkas, et kalite özellikleri ile yağ asidi 

kompozisyonu üzerine olan etkilerinin tespiti amaçlanmıştır. 

Türkiye’de et koyunculuğunu geliştirmek amacı ile yurt dışından kültür ırkı koyunların ülkemize 

yoğun girmesi sonucu zootekni alanındaki araştırmalar neredeyse bu ırklara doğru yönlenmiş, 

yerli ırklarımız ile ilgili çalışmalar rafa kaldırılmıştır. Irk tescil çalışmalarında yerli koyun 

ırklarımızı tanımlayıcı özellikler ile ilgili yakın tarihli literatürlere sık rastlanılmaması bunu 

doğrulamaktadır. Dağlıç ve Akkaraman koyun ırkların etlerinin kalite özellikleri konusunda ise 

yapılmış çalışma bulunmamaktadır. Ayrıca iki ırkın yapay mera ve yapay mera ya ilave 

yemlemenin kuzular üzerindeki besi performansları sonucu elde edilen verilerin kıyaslanması 

amaçlanmıştır. 

Dönem Bulguları:  

Proje kapsamında yapay mera üzerinde besi çalışması yapılmış ve elde edilen veriler analiz 

edilmiştir. Kuzular üzerinde karkas çalışması yapılmış ve sonuçlar tablolaştırılmıştır. Et kalite 

özellikleri için numuneler alınmış İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Et kalite 

laboratuvarına, ette yağ asidi ve besin madde analizleri Namık Kemal Üniversitesi laboratuvarına 

ve meradan alınan ot örnekleri için analizler Bahri Dağdaş Uluslararası laboratuvarına 

gönderilmiştir. Bu rapor döneminde et kalite analizleri yeni incelenmeye başlanmış ve sonuçlar 

elimize ulaşmamıştır. Yağ asitleri ile mera ot analizleri için ekonomik nedenlerden dolayı 

kimyasal alımı yapılamadığından analizler yapılamamıştır. 

Darboğazlar: Kimyasal madde alımının TAGEM tarafından alınacak olması fakat alınamaması 

2019 yılı ekonomik nedenlerden kurumlarda dışarıdan alımların durdurulması sonucu kimyasal 

alımı yapılamamıştır ve analizlerde incelenememiştir. Bu sebeplerden dolayı sonuç raporu olarak 

sunulması gerekirken yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı yazım gerçekleştirilememiştir. 

Enstitü grup toplantısında bu durum görüşülmüş olup analizlerin yapılıp projenin yazılımı için 1 

sene ek süre istenilmiştir.   
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Proje Başlığı 

Damızlık Kekliklerde Rasyona Farklı Seviyelerde Kekik Esansiyel 

Yağı İlavesinin Performans, Yumurta Kalitesi, Kuluçka Performansı, 

Serum ve Dışkı Mineral Muhtevasına Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/E/19/A4/P4/1155 

Yürütücü Kuruluş 
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

/Konya 

Proje Lideri Dr. Eyüp BAŞER 

Proje Bütçesi  25.800 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.02.2019 - 30.06.2020 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

-Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü 

-Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 

Yumurta kalite ve yumurta kabuk özellikleri analizleri Ankara 

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde yapılmıştır. 

Kan ve dışkı numunelerinde B, Ca, CD, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, 

Mo, Na, Ni, P, S ve Zn analizleri Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Toprak Bilimi Bölümü Laboratuvarlarında yapılmıştır. 

Proje Özeti: 

Bu proje ile damızlık kekliklerde esansiyel kekik yağının: kekliklerin performansı, yumurta 

kalitesi özellikleri, üreme özelikleri, serum ve dışkı mineral muhtevası üzerine olan etkileri 

araştırılmıştır. 

Dönem Bulguları:  

Damızlık kekliklerde esansiyel kekik yağının farklı dozlarda kullanımı ile ilgili olarak proje 

kapsamında kekliklerin performansı, yumurta kalitesi ve kabuk kalitesi özellikleri, üreme 

özelikleri, serum ve dışkı mineral muhtevası ile ilgili veriler elde edilmiştir. Ancak serum ve dışkı 

mineral muhtevası ile ilgili verilerin ilgili üniversiteden tarafımıza henüz yeni aktarılması 

nedeniyle istatistiki analizleri bitirilip yorumlanamamıştır. Çalışmalar 2020 yılında bitirilerek 

projenin normal süresi içerisinde sonuç raporunda detaylı olarak verilecektir. 

Darboğazlar:  

Yumurta ve yumurta kabuk kalite analizleri, projede 3 tekrar yapılması planlanmış olmasına 

rağmen yumurta sezonunun kısa sürmesi nedeniyle 3 tekrar yerine 2 tekrarlı olarak yapılabilmiştir. 

Kuluçka özelliklerinin belirlenmesi çalışmasında da benzer şekilde kekliklerin yumurtlama aralığı 

tavuklar gibi olmadığından gerekli yumurta sayısına erişilemediğinden analizler 3 tekrar yerine 2 

tekrarlı olarak yapılabilmiştir. Bu çerçevede yem tartımları da analiz periyoduna uygun olarak 

haftalık yerine aylık olarak tartılmıştır. Zorunlu değişiklikler hakkında Araştırma Değerlendirme 

Komitesinin bilgisi ve onayına sunulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proje takviminde bir değişiklik 

ön görülmemiş, proje zamanında bitirilecektir. Ancak, proje süresinin kayıtlarda 16 ay olarak 

görülmesi ve TAGEM proje takvim formatına uyması bakımından proje bitiş tarihinin 31.12.2020 

olarak revize edilmesi uygun olabilir. 

Personel: 

Proje personelinden Dr. Gülşah KANBUR, Dr. Diydem DOĞAN’ın çıkarılması ve katkılarından 

dolayı Meltem GÜLTEKİN’in projeye dâhil edilmesi talep edilmektedir.  
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16 2020 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 36.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 15.07.2018-31.12.2020 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

AÜ Vet. Fak. ve Etlik Merkez VKAE - Projede alınacak kan örneklerinin 

analizi ve doku örneklerinin histopatolojik incelenmesi 

Proje Özeti:  

Projede, yumurta tavuğu yemlerine karaciğer yağlanmasına koruyucu olarak ilave edilen nar 

kabuğu tozunun bazı performans, yumurta kalite özellikleri, kan ve karaciğer parametreleri üzerine 

etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 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. Proje 

sonunda yumurtacı kanatlı sektöründe büyük sorun olan karaciğer yağlanmasına karşı düşük 

maliyetli yem katkısı geliştirilebilir. 

Dönem Bulguları:  

Canlı ağırlık değişimleri, yumurta verimleri günlük olarak, yem tüketimleri 15 günlük periyotlarla 

belirlenmiştir. Yumurta ağırlığı her 15 günde bir, iki günlük yumurta biriktirilerek tespit edilmiştir. 

Gruplarda görülen ölümler günlük kaydedilmiştir. Deneme boyunca ayda bir, her gruptan 30 adet 

yumurtada iç ve dış kalite kriterlerinden; kabuk kalınlığı, kabuk kırılma mukavemeti, yumurta 

sarısı renk, et ve kan lekesi oranı, yumurta sarısı ağırlığı, ak yüksekliği ve haugh birimi tespit 

edilmiştir. Serumlarda kolesterol, trigliserid, total protein, albumin, glukoz ve karaciğer 

enzimlerinden ALT, AST, ALP değerlerinin ölçümü yapılmıştır. Nekropsisi yapılan tavuklarda 

relatif organ ağırlıkları tespit edilmiştir. Karaciğerlerde SOD, GPx ve MDA düzeyleri 

belirlenecektir. Elde edilen tüm verilerin istatiksel olarak hesaplamaları ve yorumlanması devam 

etmektedir. Alınan karaciğer dokularındaki histopatolojik incelemeler devam etmektedir. 

Darboğazlar:  

Serum örneklerinde GGT, LDL ve HDL parametreleri referans aralıklarının dışında çıkmaktadır. 

Proje kapsamında bakılacak olan diğer biyokimyasal parametreler ve histopatolojik incelemeler 

uygulama etkinliğinin ortaya konulmasında yeterli olacaktır. GGT, LDL ve HDL parametrelerinin 

projeden çıkarılmasını talep etmekteyim. Muamele gruplarından birinin yemi planlanan zamandan 

önce bitmesi nedeni ile çalışma 62. haftada sonlandırılmıştır (Deneme 64. haftada sonlandırılması 

planlanmaktaydı.). Kimyasal ve sarf malzeme fiyatlarındaki beklenmedik artış sebebi ile 5500,00 

TL ek bütçe tabep edilmektedir. 

Personel: 

Çalışmada elde edilen verilerin istatiksel analizlerinin yapılabilmesi için Ankara Üniversitesi 

Veteriner Fakültesi Biyoistatistik ABD başkanı Prof. Dr. İsmail Safa GÜRCAN’ın proje dahil 

edilmesini talep ediyorum.  
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17 2020 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 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

-Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Müh. Bölümü: 

Denemelerin planlanması, histolojik kesitler ve değerlendirilmesi, 

biyoyumak oluşumu ve değerlendirilmesi, rapor yazımı 

-İskenderun Teknik Üniversitesi, Deniz bilimleri ve Teknolojisi 

Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü: Rasyon hazırlama, besin 

madde bileşen analizleri ve değerlendirilmesi, rapor yazımı 

Proje Özeti: 

Biofloc (biyoyumak) teknolojisinde yemde ve atıktaki azot oranı hesaplanarak mikroorganizma 

kaynaklı besin maddesi üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu mikroorganizma yığınlarına literatürde 

biofloc adı verilmektedir. Bu projede yürütülecek dört denemenin ilkinde, farklı karbon kaynakları 

(melas ve mısır nişastası) ile sazan yetiştiriciliği test edilecektir. Bu deneme esnasında oluşturulan 

biyoyumaklardan farklı aralıklarla materyal toplanacak ve bu materyal kurutulup öğütülerek, 

ikinci denemede gökkuşağı alabalığı ve sazan için besin madde sindirilebilirlik katsayıları 

belirlenecektir. Üçüncü denemede biyoyumak unları farklı düzeylerde yeme karıştırılarak, 

alabalıkların büyüme parametreleri ve yemden yararlanma performansları ölçülecektir. Dördüncü 

denemede ise biyoyumak teknolojisinin Japon balıklarında uygulanabilirliği test edilecektir.  

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 yaklaşık 15 m3 su doldurulmuş ve deneme 

başı ortalama ağırlığı 22.3 g olan 898 adet sazan stoklanmıştır. Denemede %40 protein ve %12 

lipit içeren 2 mm çaplı ticari ekstrüde yem kullanılmıştır. 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). 

Deneme 1’de ikinci ay sonundan itibaren melas ve nişasta uygulanan havuzlardan biyoyumak 

hasadı yapılmış, bunlar gölgede kurutulmuş ve öğütülerek Deneme 2 ve 3’te kullanılmak üzere 

saklanmıştır.  

Deneme 4 (Biyoyumak sistemde Japon balığı yetiştiriciliği): Her bir havuza 6.5 m3 su 

doldurulmuş ve başlangıç ortalama ağırlığı 5.56 g olan 1370 Japon balığı (oranda varyetesi) 

stoklanmıştır. Deneme sonunda farklı karbon kaynakları ile biyoyumak sistemde yetiştirilen Japon 

balıkları birbirlerine benzer, ancak kontrol grubundan önemli derecede daha düşük büyüme 

sağlamışlardır(p<0.05).  

Personel: Değişiklik yoktur. 
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18 2020 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 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

-Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi - Teknik-Laboratuvar 

Analizleri 

-Fırat Üniversitesi Sağlık MYO- Kan Alımı ve Kan Numunesi 

Hazırlama 

-Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi - Teknik-Laboratuvar Analizleri 

-Türkaylar Alabalık Su Ürünleri  LTD. ŞTİ – ELAZIĞ - Balık Nakli ve 

ilaç vitamin giderleri 

Proje Özeti:  

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. 80-100 gr 

ağırlığındaki gökkuşağı alabalıkları üç ay süreyle 8 farklı rasyon ile beslenecek, her grup için 3 

tekerrür yapılacaktır. 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, kalsiyum, magnezyum, manganez, çinko, sodyum, 

bakır, selenyum, demir, klorür 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. 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 devam etmektedir. 

Personel:  

Kurumumuzdan Dr. Songül YÜCE, Gürel Nedim ÖRNEKÇİ ve Fırat Üniversitesinden Doç.Dr. 

Özlem Emir ÇOBAN’ın projeden kendi istekleri ile ayrılmaları nedeni ile balık ve yem analizleri 

için Fırat Üniversitesinden Doç.Dr. Emine ÖZPOLAT, ELİZA cihazında enzim ve hormon 

analizleri için Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsünden Neslihan SABUNCU, HPLC cihazında 

MDA analizi için kurumumuzdan Dr.İrfan DEMİRBAŞ, Aylin KOCALMIŞ ve Reşit BİLİCİ’nin 

projeye dahil edilmesi talep edilmektedir. 
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19 2020 Yılı Devam Eden Proje 

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 /Isparta 

Proje Lideri Abdullah DEMİR 

Proje Bütçesi  109.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2018-31.12.2019 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 
- 

Proje Özeti:  

Bu çalışmanın amacı ülkemizde su ürünleri üretimi denilince ilk akla gelen gökkuşağı alabalığında 

şifalı bitkilerin kullanımıyla ilgili literatüre destek vermek, literatürdeki eksiklikleri gidermek ve 

en önemlisi pratikte kullanılabilecek ve ekonomik olarak geri dönüş sağlayacak veriler elde 

edilerek sonuçların su ürünleri yetiştiricilik sektöründe kullanılabilmesini sağlamaktır. 

Bu proje kapsamında zencefil ihtiva eden yemlerle beslenen yavru alabalıkların yaşama oranları, 

büyüme parametreleri, non-spesifik immün sistem parametreleri incelenmiştir. Yine zencefil 

ihtiva eden yemlerle beslenen anaç alabalıkların çiftlik şartlarında yumurta verimleri, sağım öncesi 

ve sonrası sağlık durumları, non-spesifik immün sistem parametreleri, yaşama oranları ile 

yumurtalarda biyometrik incelemeler ve açılma oranları incelenecektir. 

Dönem Bulguları:  

Denemeler SAREM kuluçkahanesinde uygulanmaktadır. Denemelerde zencefil’in kurutulmuş 

kök yumruları kullanılmaktadır. Zencefil katkılı yemle yavru besleme denemelerinde başlangıç 

ağırlıkları 1 ve 10’ar gram olan gökkuşağı alabalıklarına ait denemeler tamamlanmıştır. Projede 

şu an zencefil katkılı yemle anaç besleme denemelerine geçilmiş olup çalışmalar halen devam 

etmektedir. 

Darboğazlar: 

Proje ekibinden 3 kişinin tayininin çıkması, aynı zamanda proje çalışmalarında görev alan 

mevsimlik işçilerin çıkış döneminin, proje çalışmalarının yoğun dönemine denk gelmesi proje 

işleyişini etkileyebilir. 

Personel:  

Proje lideri Ziraat Yüksek Mühendisi Soner SAVAŞER’ in tayin olması sebebiyle proje liderliği 

görevinin Su Ürünleri Mühendisi Abdullah DEMİR’e verilmesine karar verilmiştir.  Ayrıca 

projede görevli araştırmacılar Veteriner Hekim Ahmet MAMAK ve Dr. Zübeyde HANOL 

BEKTAŞ’ın yine tayin olmaları nedeniyle projeden çıkartılmalarına karar verilmiştir. 
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20 2020 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 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2017 – 31.12.2020 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

-Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Histomorfolojik analiz 

-Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sindirim ve 

antioksidan enzimleri analizi                                                                               

-Onsekiz Mart Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Et kalitesi 

-Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Sindirilebilirlik analizi 

Proje Özeti:     

Bu projede kekik, defne ve rezene uçucu yağları ile beslenen Karadeniz alabalığının büyüme 

performansı, sindirim enzimleri, antioksidan enzimleri ve bu enzimlere ait gen ekspresyon 

seviyeleri, bağırsak mikrobiotası ve histomorfolojisi, dışkıda sindirilebilirlik, yüksek stok 

yoğunluğuna bağlı strese karşı direncin etkisi ve yemlerin depolama stabilitesi belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Ayrıca doğal likopen, astaksantin ve kantaksantin içeren yemlerin türün et 

kalitesine olan etkisi de ortaya konulacaktır.  

Dönem Bulguları:  

Farklı dozlarda fitobiyotik karışımının ilavesi suretiyle hazırlanan yemlerin Karadeniz 

alabalığında büyüme performansı, bağırsak histomorfolojisi ve bağırsak mikrobiotası çalışmaları 

tamamlanmış olup, bu hazırlanan yemlere ait depolama stabilitesin belirlenmesi çalışması devam 

etmektedir. Aynı çalışmada mide-bağırsak enzimleri ve kas-karaciğer antioksidan enzimlerinin 

analizleri,  dışkıda sindirilebilirlik ve stres çalışmaları ile antioksidan enzimlerinin gen ekspresyon 

çalışmaları 2020 yılı içerisinde çalışılması düşünülmektedir.  

Darboğazlar: 

Yıl içerisinde belli aralıklarla yapılacak yemlerin depolama stabilitesi analizlerinden toplam uçucu 

bazik azot (TVBN) ve thiobarbiturik asit (TBA) analizleri yeterli görüldüğünden serbest yağ 

asitleri ve peroksit sayısı analizlerinin çıkartılması, proje süresinin bir (1) yıl uzatılması talep 

edilmektedir. 

  



Hayvan Besleme ve Yem Araştırmaları Proje Değerlendirme Toplantısı 

66 

  

21 2020 Yılı Devam Eden Proje 

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 /Bursa 

Proje Lideri Figen KÜTÜKOĞLU 

Proje Bütçesi  21.085 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2018-01.01.2020 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş ve Katkısı 

-Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji A.B.D, 

Kovanların bakımı beslenmesi, projenin yürütülmesi aşamasında her 

konuda destek olmaktadır. 

-Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü, proje verilerinin değerlendirilmesi. 

Proje Özeti:  

Bu çalışma arı ve insan sağlığına zararlı olmayan varroaya karşı etkili mücadele yöntemi 

bulunması ve bal üretimi, yavrulu alan miktarı ve arılı çerçeve sayısı gibi bazı fizyolojik 

parametrelerin etkisini belirlemek amacıyla yapılmaktır. 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 amaçlanmıştır. 

Dönem Bulguları:  

 İlkbahar döneminde 12. ve 42. gün pudra şekeri ile yapılan varroa sayımında; 12. günde defne 

esansiyel yağı kullanılan grupta varroa 2 iken 42.gün 0.2 görülmüştür. Lavanta esansiyel yağı 12. 

günde 2,5 iken 42. günde 0.4, kekik esansiyel yağı 12. günde 3 iken 42. günde 0.5 olduğu 

görülmüştür. Kullanılan esansiyel yağ gruplarında varroa sayılarında düşüş görülürken, kontrol 

grubunda 12. günde 5 olan varroa sayısının 42. günde 18’e çıktığı dikkat çekmektedir. 

Darboğazlar:  

Projenin sonbahar verilerinin değerlendirilmesi ve yazım aşaması için 2020 yılında ek süre 

istenmişti 

Personel: Herhangi bir değişiklik yoktur. 

 


