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DEÐÝÞÝK STARTER KÜLTÜRLERÝN VE DEPOLAMA SÜRESÝNÝN FERMENTE
KREMALARIN BAZI FÝZÝKSEL, KÝMYASAL VE DUYUSAL NÝTELÝKLERÝ ÜZERÝNE
ETKÝSÝ
Hesna Merve MANAV*

Atila YETÝÞEMÝYEN**

ÖZET
Bu çalýþmada, üç farklý starter kültür kullanýlarak üretilen % 18 yaðlý fermente krema örneklerinin
bazý duyusal özellikleri ile viskozite, asit deðeri, peroksit sayýsý, diasetil ve tirozin deðerlerinin 22
günlük depolama süresince incelenmiþtir. Araþtýrmadan elde edilen sonuçlara göre; starter kültür tipi
ve depolama süresinin örneklerde incelenen duyusal özellikler ile viskozite ve diasetil deðerleri üzerinde
birlikte etkili olduðunu göstermiþtir (p<0.01). Asit deðeri, peroksit sayýsý ve tirozin deðerlerinde görülen
örnekler arasý farklýlýklar ve depolama süresince tespit edilen deðiþiklikler ise istatistiksel olarak önemsiz
bulunmuþtur (p>0.05).
Anahtar Kelimeler: Fermente krema, starter kültür, duyusal özellikler, aromatik özellikler

THE EFFECTS OF DIFFERENT STARTER CULTURES AND STORAGE PERIOD ON SOME
PHYSICAL, CHEMICAL AND SENSORY PROPERTIES OF CULTURED CREAM
ABSTRACT
In this study, some organoleptic properties and viscosity, acid, peroxide, diacetyl and tyrosine
values of 18 % fat cultured cream samples were analyzed on 1, 8, 15 and 22 days of storage. Research
results showed that type of starter culture and storage period were both effective on organoleptic
characteristics, viscosity and diacetyl values of the samples (p<0.01). Differences between acid, peroxide
and tyrosine values of samples and changes on these values during storage period were not significant
statistically (p>0.05).
Keywords: Cultured cream, starter culture, organoleptic characteristic, aromatic characteristics.
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1. GÝRÝÞ
Amerika Birleþik Devletleri, Meksika, Rusya ve pek çok Batý Avrupa ülkesinde yaygýn olarak
tüketilen bir fermente süt ürünü olan ve deðiþik isimlerle anýlan fermente krema, içerdiði yað oranýna
ve yöresel olarak tercih edilen asitlik-viskozite deðerlerine göre çok fazla çeþide sahiptir. Tüketim
þekilleri de farklý olan fermente kremalarýn konsistens (kývam) ve stabilite (kararlýlýk) özellikleri bölgeden
bölgeye farklýlýk gösterebilmektedir (Anonymous 2010, ve ark. 2009). Ayrýca, tüketici talepleri
doðrultusunda deðiþik aromalara sahip fermente kremalar üretilmektedir. Meyve salatalarýnda kullanýlmak
üzere üretilen kremalar deðiþik meyve aromalarýný içerirken, sebze salatalarýnda kullanýlacak kremalarda
sarýmsak, salça, soðan aromalarý kullanýlmaktadýr (Anonymous 2000). Bununla birlikte Türk Gýda
Kodeksine göre çeþnili fermente süt ürünlerinde tatlandýrýcý ve lezzet verici maddelerin kullanýmýnýn
% 50yi geçmesine izin verilmemektedir (Anonymous 2009).
Fermente süt ürünlerinin tüketiciler tarafýndan kabul görmesindeki öncelikle sahip olduklarý
tat-aroma faktörü etkilidir (Keenan 1968). Fermente kremada karakteristik tat-aroma bileþenlerinin
oluþumu baþlýca kullanýlan starter kültürlere ve depolama þartlarýna baðlýdýr (Tunail 2009). Ýstenen
kalitede fermente krema üretimi için starter kültürde yer alan asitlik, viskozite ve aroma geliþtirici
bakterilerin oranlarý arasýnda iyi bir denge kurulmalýdýr. Bu oran ticari olarak kullanýlan starter kültürler
arasýnda deðiþiklik göstermekle beraber tipik kombinasyonda % 60 asit üretici, % 25 asit ve viskozite
geliþtirici ve % 15 aroma geliþtirici suþ kullanýmý tavsiye edilmektedir (Hui ve ark. 2004).
Bazý üreticiler sitratý metabolize ederek fermente kremaya tipik aromasýný veren diasetili üreten
(cit +) Lactococcus ve Leuconostoc türlerinin metabolik aktivitelerini arttýrmak amacýyla kremaya %
0.1 oranýnda sitrik asit veya sodyum sitrat ilave etmektedir (Law 1997, Mistry 2001, Lyck ve ark. 2006,
Tamime 2006a).
Fermantasyon sýrasýnda pH deðeri 5.0in altýna düþtüðünde (cit +) Lactococcus türleri çok
yüksek konsantrasyonlarda asetaldehit birikimine yol açarak üründe green flavor (hoþa gitmeyen, ekþi
yoðurt benzeri tataroma) kusuruna neden olmaktadýr. Starter olarak kullanýlan Leuconostoc türlerinin,
özellikle istenmeyen asetaldehiti yüksek alkol dehidrogenaz aktiviteleri sayesinde etanole dönüþtürerek
fermente kremalarýn aroma bakýmýndan iyileþmesini saðlamasý, bu türlerin starter sisteminde yer almasýný
avantajlý hale getirmektedir (Sondine ve ark. 1972, Lundstedt ve ark. 1983, Hui ve ark. 2004, Chandan
ve ark. 2006).
Starter kültürün yaný sýra depolama süresince meydana gelen deðiþimler de aromaya etki
etmektedir. Süt yaðýnýn yapýsýndaki düþük molekül aðýrlýklý uçucu yað asitlerinin gliseritleri oldukça
hoþ aromaya sahip iken, depolama boyunca gerçekleþen lipoliz sonucunda trigliseritlerin bünyelerinde
bulunan bu yað asitlerinin serbest hale geçmesiyle acýlaþma (ransit tat) olarak nitelendirilen aroma
bozukluklarý ortaya çýkmaktadýr. Bu lipolitik veya ransit aromayý bütirik, kaproik, kaprilik ve lavrik
asit gibi suda eriyen uçucu yað asitleri oluþturmaktadýr (Kýrdar 2001).
Lipitlerin depolama sýrasýnda uðradýðý otooksidasyon tepkimeleri de aromayý olumsuz
etkilemektedir. Otooksidasyon hýzý, kýsmi oksijen basýncý, lipidin oksijen ile temas ettiði yüzey geniþliði,
yaðýn bileþimindeki yað asitlerinin çeþit ve miktarý, ýþýk, sýcaklýk, nem ve düþük pH gibi bazý depolama
koþullarý ile üründe yer alan prooksidan ve antioksidanlarýn etkinlik ve miktarýna baðlý olarak deðiþmektedir
(Savage ve ark. 2002, Kayahan 2003).
Fermente kremada önemli olan bir diðer özellik tekstürdür. Genel olarak zayýf konsistens veya
düþük viskoziteye neden olan faktörler; üründeki yað oranýnýn ve yaðsýz süt kurumaddesinin düþük
miktarda olmasý, uygun olmayan homojenizasyon ve pastörizasyon parametreleri, düþük sýcaklýklarda
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inkübasyon uygulamasý ve yetersiz asit üretimidir (Bodyfelt 1981).
Fermente kremalarýn 2545 gün arasýnda deðiþen raf ömrüne sahip olduklarýný bildiren Warren
(1987), yaptýðý bir çalýþmada; 4 °Cde uygun depolama koþullarý sürekli olarak saðlandýðýnda fermente
kremanýn 6 haftayý aþan bir raf ömrü olduðunu belirlemiþtir. Folkenberg ve Skriver (2001) tarafýndan
yapýlan baþka bir araþtýrmada ise depolamanýn 28. gününe yaklaþýldýðýnda fermente krema örneklerinde
aðýzda karýncalanma hissi uyandýran tat yoðunluðunun, ekþi kokunun ve bitter tadýn (tipik kinin acýlýðý)
arttýðý saptanmýþtýr. Ayný araþtýrmada depolamanýn ideal koþullarda yürütüldüðüne dikkat çekilerek
gündelik yaþamdaki depolama sürecinde, ürünün kullanýlmak üzere bütünlüðünün bozulmasý ve sýcaklýk
deðiþikliklerine maruz kalmasý nedeniyle raf ömrünün 28 günden daha kýsa olacaðý bildirilmiþtir.
Yapýlan bu araþtýrma ile fermente krema ürünlerinin tüketilebilirliðini etkileyen bazý niteliklerin
belirlenmesi ve ürün özelliklerinin ortaya konmasýyla ürünün ülkemizde daha çok tanýnmasý amaçlanmýþtýr.
Türkiyede sýkça tüketilen yoðurt, peynir, içme sütü, tereyaðý ve kaymak gibi ürünler hakkýnda oldukça
çok çalýþma olmasýna raðmen, fermente kremaya dair araþtýrma sayýsý çok sýnýrlýdýr.

2. MATERYAL VE METOT
2.1. Materyal:
Bu araþtýrmada materyal olarak krema ve pastörize süt kullanýlmýþtýr. Krema, Atatürk Orman
Çiftliði Süt ve Süt Ürünleri Fabrikasýndan temin edilmiþtir. Pastörize süt, Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Eðitim, Araþtýrma ve Uygulama Ýþletmesinden saðlanmýþtýr.
Araþtýrmada, bitkisel kökenli stabilizer olarak kullanýlan Maymix Mys 108, Maysa Gýda San. ve Tic.
A.Þ.den temin edilmiþtir. Ýnokülasyon iþleminde üç farklý ticari firmanýn ürettiði toz haldeki liyofilize
kültürler olan Probat 322 (Lactococcus lactis / cremoris, Lactococcus diacetylactis, Leuconostoc
cremoris), FD-DVS CHN22 Exact (Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris,
Leuconostoc ve Lactococcus lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis) ve RT1  A (Lactococcus lactis
subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp. diacetylactis ve Leuconostoc
mesenteroides) starter kültürleri kullanýlmýþtýr.
2.2. Metot:
2.2.1. Fermente krema üretimi: Esen ve Yetiþemiyen (1994)e ait çalýþmada esas alýnan üretim yöntemi
ile gerçekleþtirilmiþtir. Yað oraný % 18e standardize edilmiþ krema 65 °Cde 15 dk. süre ile ön
pastörizasyon iþlemine tabi tutulduktan sonra 30 °Cye soðutularak stabilizatör (Maymix Mys 108, %
0.02 oranýnda) ilave edilmiþtir. Daha sonra homojenizasyon iþlemi için 65 °Cye ýsýtýlarak, birinci aþama
150 bar ve ikinci aþama 50 bar basýnçta olmak üzere iki kademeli homojenizasyon uygulanmýþtýr. 85
°Cde 30 dk. süre ile pastörize edildikten sonra inokülasyon iþlemi için 22 °Cye soðutulup üçe bölünerek
her biri farklý kodlanmýþ (A kültürü Probat 322, B kültürü FD-DVS CHN22 Exact, C kültürü RT1 A
olmak üzere) ticari kültürler ile inoküle edilmiþtir. Kültürlerin üretici firma tarafýndan önerilen ilave
oranlarý; Probat 322 için 10 DCU=2,2 gr (100 kg ürün için 2.2 gr), FD-DVS CHN22 Exact için 50
DCU= 12 gr ve RT1-A için 10 DCU=4 gramdýr. 22 °Cde 1416 saat süre ile inkübe edilen fermente
krema örnekleri daha sonra 5  8 °Cye soðutularak depolanmýþtýr. Depolamanýn ilk 24 saati olgunlaþma
evresi olarak belirlenmiþ ve 1. gün analizleri takip eden gün yapýlmýþtýr. Üretilen fermente kremalarýn
analizleri depolama süresinin 1., 8., 15. ve 22. günlerinde yapýlýrken, kodlamada A örneði Probat 322,
B Örneði CHN22 Exact, C örneði ise RT1A starter kültürü ile üretilen % 18 yaðlý fermente kremayý
temsil etmektedir. Þekil 1de fermente krema örneklerinin üretim akým þemasý verilmiþtir.
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Þekil 1. Fermente krema örneklerinin üretim akým þemasý
Üretimin ilk aþamasýnda gerçekleþtirilen ön pastörizasyon iþlemi ile stabilizör ilavesi ve
homojenizasyon iþlemleri sýrasýnda asitliðin artmasý sonucu kremada meydana gelebilecek kesilmeler
kontrol altýna alýnmýþtýr. Uygulanan pastörizasyon iþleminde yüksek sýcaklýk uzun süre normunun
seçilmesi sayesinde ise üründe daha sýký bir pýhtý yapýsý elde etmek ve istenmeyen serum ayrýlmasý
durumunun en aza indirilmesi amaçlanmýþtýr. Pýhtý sýkýlýðýna ve pýhtýnýn su tutma kapasitesine peynir
altý suyu proteinlerinin denatürasyonu ve b-laktoglobulin ile k-kazeinin interaksiyonu etki etmektedir
(Mc Kenzie 1967). Bu interaksiyonun 85 °C sýcaklýða kadar arttýðý, daha yüksek sýcaklýklarda azaldýðý
ve stabil bir pýhtý oluþumunda bu kompleksin oluþmasý gerektiði bildirilmiþtir (Tamime ve Deeth 1980).
Fermente kremalarýn duyusal özellikleri, viskozite, asit deðeri, peroksit sayýsý, diasetil ve tirozin
deðeri analizleri depolamanýn 1., 8., 15. ve 22. günlerinde yapýlmýþtýr.
2.2.2. Duyusal (organoleptik) özelliklerin belirlenmesi: Metin (1977) tarafýndan yoðurt ürünü için
hazýrlanan puanlama cetveli kullanýlmýþtýr. Analizler Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi
Anabilim Dalýnda oluþturulan 8 kiþilik panelist grup tarafýndan yapýlmýþtýr. Analizde kullanýlan puanlama
cetveli Çizelge 1de verilmiþtir.
2.2.3. Viskozite: 5 °C sýcaklýkta, HAAKE VT 181 / VTR 24 viskozimetresi ile ölçülmüþtür.
2.2.4. Asit deðeri: Horwitze (1965) göre yapýlmýþtýr.
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2.2.5. Peroksit deðeri: Spektrofotometrik yöntem ile Downeye (1975) göre yapýlmýþtýr.
2.2.6. Diasetil deðeri: Spektrofotometrik yöntem ile El-Beyatiye (1982) göre yapýlmýþtýr.
2.2.7. Tirozin deðeri: Spektrofotometrik olarak Hulla (1947) göre yapýlmýþtýr.
Çalýþma üç tekerrürlü ve iki paralelli olarak yürütülmüþtür. Sonuçlarýn istatistik deðerlendirmesinde
tesadüf bloklarý varyans analiz tekniðinden yararlanýlmýþ, farklý gruplarýn belirlenmesi için Duncan
çoklu karþýlaþtýrma testi kullanýlmýþtýr (Düzgüneþ ve ark. 1987).

3. BULGULAR VE TARTIÞMA
3.1. Duyusal Özellikler:
Fermente krema örneklerinin duyusal özelliklerinin belirlenmesinde Çizelge 1de verilen puanlama
cetveli üzerinde belirtilen özellikler dikkate alýnmýþtýr.
Çizelge 1. Fermente krema örneklerinin duyusal özelliklerinin belirlenmesinde kullanýlan puanlama
cetveli (Metin 1977)

Fermente krema örneklerinin duyusal deðerlendirmede aldýklarý ortalama puanlar Çizelge 2de,
puanlardaki deðiþimler ise Þekil 2 (Görünüþ), Þekil 3 (Yapý), Þekil 4 (Tat) ve Þekil 5te (Koku) yer
almaktadýr.
Görünüþ özelliklerine göre örnekler krem beyazý renkte olup, düzgün ve parlak bir yüzeye
sahiptir. Pütürsüz yapý, homojen görünüm, düzgün ve parlak bir yüzey fermente kremalarda aranan
özelliklerdir.
Yapý özellikleri yönüyle, C örneðinin en iyi yapý karakterine diðer örneklerden önce (8. günde)
ulaþtýðý görülmüþtür (Þekil 3). Duyusal deðerlendirmede bu örneðin yoðurt benzeri kývamlý bir yapýda
olduðu, sünme özelliði gösterdiði ve aðýzda iyi bir dolgunluk hissi oluþturduðu belirlenmiþtir. Bunun
yaný sýra C örneðinde serum ayrýlmasý gözlenmezken A ve B örneklerinde serum ayrýlmasý olmuþ ve
bu durum depolama ilerledikçe artmýþtýr.
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Çizelge 2. Fermente Kremalarda Depolama Süresince Duyusal Deðerlendirme Puanlarý (En yüksek
puan: 20), (n=3)

1 A: Probat 322, B: CHN  22 Exact, C: RT1  A
Örneklerin tat özellikleri incelendiðinde; A örneðinde 1. gün karbonil tadý algýlanmýþtýr. Bu tadý
veren baþlýca karbonil bileþikleri ürünün fermantasyonu sýrasýnda oluþan diasetil, asetaldehit, asetoin
(asetil metil karbinol), aseton ve butanon-2dir (Yalçýn 1985). 22. günde ise oldukça keskin ve proteolitik
aktivite sonucunda oluþtuðu düþünülen bitter tat (tipik kinin acýlýðý) algýlanmýþtýr. Nitekim uzun süren
depolamada laktik asit bakterilerinin enzimleri kremada bulunan b-laktoglobulini hidrolize ederek üründe
acý (bitter) tada neden olduðu bilinmektedir (Lyck ve ark. 2006, Tamime 2006a). Çizelge 3te A örneðinin
proteolitik aktivite ile iliþkili olan tirozin deðeri 22. günde diðer örneklere nazaran yüksek bulunmuþtur.
B örneðinde ise 8. muhafaza gününde yoðun diasetil aromasý hissedilmiþtir. Bu durumla uyumlu olarak
B örneðinde en yüksek diasetil deðeri de 8. günde tespit edilmiþtir (Çizelge 3). Örnekler arasýnda kokusu
ve tadý en hafif olan fermente krema C örneði olmuþtur. Duyusal deðerlendirmede A ve B örneklerinde
görülen tipik mayhoþ (hafif ekþimsi) tadýn bu örnekte belirgin olmadýðý, ayrýca daha yaðlýmsý, ancak
yavan bir tada sahip olduðu belirlenmiþtir.
Þekil 5te A ve C örnekleri en iyi koku puanlarýný 15. günde alýrken, B örneði 8. günde almýþtýr.
Bu durum tat puanlarý ile paraleldir. Her örneðin 1., 8., 15. ve 22. depolama günlerinde aldýklarý toplam
puanlarýn ortalamalarý en yüksek puan olan 20 puan üzerinden deðerlendirildiðinde; 17.26 puanla C
örneði ilk sýrayý almýþ, bunu 16.59 puan ile B örneði ve 16.10 puanla A örneði takip etmiþtir.

Þekil 2. Görünüþ puanlarýndaki deðiþimler

Þekil 3. Yapý puanlarýndaki deðiþimler
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Buzdolabý þartlarýnda (+4oC) depolama sýrasýnda ürünün kalite özellikleri geliþmiþ ve tüketici
beðenisi, depolamanýn 8. ile 15. günleri arasýnda en yüksek deðeri almýþtýr. 3. haftadan itibaren A ve
B örnekleri tat ve kokularýndaki aðýrlaþma ve pýhtý yapýlarýnýn zayýflamasý nedeniyle düþük puanlar
almýþlardýr. Ancak, depolamanýn 22. gününde örneklerin bozulduðu ve tüketilemeyecek hale geldiðine
dair bir bulgu saptanamamýþtýr.

Þekil 4. Tat puanlarýndaki deðiþimler

Þekil 5. Koku puanlarýndaki deðiþimler

Üründe pýhtý sýkýlýðýný arttýrarak tekstür özelliklerini geliþtiren, bununla birlikte üründe yoðun
bir tataroma oluþturamayan RT1  A (C kültürünün) diðer kültürlere göre daha yüksek puanlar almasý
tüketicinin fermente kremada kývamlý ve sünme özelliði gösteren bir yapý karakteristiði ile ekþimsi
olmayan bir tat  aromayý tercih ettiðini göstermiþtir.
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3.2. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler:
Çizelge 3. Fermente Krema Örneklerine Ait Analiz Sonuçlarý
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3.2.1. Viskozite
Çizelge 3 ve Þekil 5te depolamanýn 8. gününe kadar bütün örneklerin viskozite deðerleri
yükselmiþ, A ve B örneklerindeki deðiþimler birbirine yakýn þekilde seyrederken, C örneðinin hem
viskozite deðerleri, hem de bu deðerlerdeki deðiþimler büyük farklýlýk göstermiþtir.
Örneklerin pH deðerleri ve viskoziteleri arasýndaki iliþkide, (Manav ve Yetiþemiyen 2011,
Çizelge 2 ve Þekil 2de belirtilmiþtir) en yüksek pH deðerine sahip A örneðinin en düþük viskoziteye
sahip olduðu görülmüþtür. Yüksek pH, su-kazein etkileþimini teþvik ederek, pýhtýnýn su baðlama kapasitesi
ve yumuþaklýðýný arttýrmaktadýr. pH deðerinin artmasýyla ayrýlan serum miktarý azalýrken pýhtý sýkýlýðý
da büyük ölçüde azalmaktadýr ( 2006). Depolama ilerledikçe pH deðerlerinde görülen düþüþe baðlý
olarak örneklerin viskozitelerinde artýþ olurken, özellikle A ve B örneklerinde serum ayrýlmasý gözlenmiþtir.

Þekil 6. Depolama süresince örneklerin viskozite deðerlerindeki deðiþimler
Fermente süt ürünlerinde tekstür, seçilen starter kültürden etkilenmektedir (Tamime ve Robinson
1999). Fermente krema üretiminde kullanýlan üç ayrý starter kültürün bakteri türleri ayný olmasýna karþýn,
bu türlerin farklý oranlarda bulunacaðý varsayýmýndan yola çýkarak örneklerin deðiþik viskozite deðerlerine
sahip olduðu düþünülmüþtür.
3.2.2. Asit Deðeri
Asit sayýsý olarak da bilinen bu deðer lipitlerdeki serbest yað asidi miktarýný göstermekte olup,
1 gram yaðý nötralize etmek için harcanan KOH miktarýnýn ölçülmesi ile bulunmaktadýr (Anonymous
2005). Yaðdaki lipoliz derecesi asit deðeri ile ifade edilmektedir.
Çizelge 3, Þekil 7 ve Þekil 8de yað bazýnda asit deðerleri ortalamalarý ve ürün bazýnda asit
deðerleri ortalamalarý ile bu deðerlerde meydana gelen deðiþimler verilmiþtir. Asit deðerleri depolama
süresince yükselmiþtir. Deðerler üzerinde starter kültür farklýlýðýnýn ve depolama süresinin istatistik
açýdan önemli etkisi saptanmamýþtýr (p > 0.05).
Atta ve arkadaþlarý (2009) yoðurtlarda 21 günlük depolama süresince serbest yað asidi miktarýnýn
giderek arttýðýný ve artýþýn esas olarak starter kültürün mikrobiyal aktivitesinden kaynaklandýðýný
belirtmiþlerdir. Artýþýn sebebi hidrolitik ransidite veya lipoliz sonucunda, serbest yað asitlerinin
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trigliseritlerin gliserolünden ayrýlmasýdýr. Reaksiyon lipaz enzimi tarafýndan katalizlenmektedir ve bu
enzim sütün doðasýnda bulunan lipoprotein lipazý olabileceði gibi bakteri kaynaklý lipaz enzimi de
olabilir (Meunier-Goddik 2004). Özellikle psikrotrof bakterilerin lipazlarý ýsýl iþleme karþý oldukça
dirençli olduklarýndan pastörizasyon iþlemi ile inaktive olmamakta ve soðuk depolama sýrasýnda
aktiviteleri devam etmektedir (Kýlýç ve ark. 2000).
Serbest yað asidi miktarý üründeki yað oraný ile de iliþkilidir (Bonczar ve ark. 2002). Ancak
fermente krema örneklerinde yað oranlarýnýn ayný olmasý nedeniyle, asit deðerlerinde görülen farklýlýklarýn,
kullanýlan starter kültürlerde yer alan türlerin farklý oranlarda olmasýndan kaynaklandýðý düþünülmüþtür.
Nitekim laktik asit bakterilerinin lipolitik aktiviteleri tür ve cinslere göre farklýlýk göstermektedir (Üçüncü
2004).

Þekil 7. Depolama süresince örneklerin asit deðerlerinin yað bazýndaki deðiþimleri
1 gr yaðda saptanan mg KOH miktarýndan ürün bazýnda asit deðeri aþaðýdaki gibi hesaplanýr;

Örneklere ait ürün bazýnda asit deðerleri 0.417  0.552 mg KOH / g ürün arasýndadýr. Yapýlan
duyusal deðerlendirmelerde örneklerde lipoliz sonucu meydana gelebilecek ransit tat algýlanmamýþtýr.
Bu sonuçtan yola çýkarak % 18 yaðlý fermente kremalarda ransit tadýn algýlanabilmesi için asit deðerinin
yað bazýnda 3.065 mg KOH, ürün bazýnda ise 0.552 mg KOH deðerinden yüksek olmasý gerektiði
söylenebilir. Atamer (1993b), tereyaðýnda asit deðerinin 1.8 mg KOH / g yað deðerine ulaþmasýyla
üründe istenmeyen tat-aromanýn algýlandýðýný bildirmiþtir. Yað oranýnýn en az % 80 olduðu tereyaðýnda
ransit tadýn algýlandýðý asit deðeri, ürün bazýnda 1.44 mg KOH / g ürün olarak hesaplanýr.
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Þekil 8. Depolama süresince örneklerin asit deðerlerinin ürün bazýndaki deðiþimleri
3.2.3. Peroksit Sayýsý
Süt ve süt ürünlerinde lipit oksidasyonu ve buna baðlý olan oksidatif ransidite, saptanan peroksit
deðeri ile ifade edilmektedir (Allen ve Hamilton 1994). Peroksit deðeri 1 kilogram yaðdaki peroksitin
(mEq) miliekivalentidir (Nielsen 2010). Oksidatif bozulmanýn nedeni olarak doymamýþ yað asitlerinin
otooksidasyonu gösterilmektedir (Atamer ve ark. 1993). Otooksidasyon sürecinde serbest radikaller
üzerinden giden zincir reaksiyonu sonucu peroksitler ve hidroperoksitler oluþur (Kýrdar 2001).
Çizelge 3 ve Þekil 9de, 8. güne kadar bütün örneklerin peroksit deðerleri artmýþtýr. Meshref
(2008)e ait araþtýrmada; Yoðurt ve labne örneklerinin peroksit deðerlerinin 15 günlük depolama boyunca
arttýðý belirlenmiþtir. Ýlerleyen günlerde peroksit deðerlerinde görülen düþüþün sebebi stabil olmayan
birincil oksidasyon ürünü peroksitlerin hýzla ikincil oksidasyon ürünlerine dönüþmesidir (Semeniuc ve
ark. 2009, Metin 1996).
Ýlk kademe ürünleri yaðlarýn tat ve kokusunda belirgin bir deðiþiklik oluþturmamaktadýr. Nitekim,
Belitz ve arkadaþlarýna göre (2009) peroksit deðeri ile ransidite arasýnda bir iliþki yoktur. Tat ve koku
deðiþimine baðlý olarak kalitenin düþmesi ve besleyici deðerin azalmasý, hidroperoksitlerin parçalanarak
ikinci kademe ürünleri olan düþük molekül aðýrlýklý ve itici kokulu aldehitler, ketonlar ve laktonlara
dönüþmesi sonucu gerçekleþmektedir (Kayahan 2003, Frankel 1984).
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Þekil 9. Depolama süresince örneklerin peroksit deðerlerindeki deðiþimler
Ambalaj içinde depolanan fermente krema örneklerinde, tepe boþluðunda bulunan oksijenin
depolama sýrasýnda ürün içine diffüze olarak oksidasyonu hýzlandýrdýðý düþünülmektedir. Buna ek olarak,
uygulanan homojenizasyon iþleminin lipitlerin toplam yüzey alanýnýn artmasýyla lipit oksidasyonu
artmaktadýr (Gohtani ve ark. 1999, Jacobsen ve ark. 2000). Asitlik artýþý da (pH 4.6  4.5 dolayýnda)
Bakýr ve Demir gibi pro-oksidan özellikteki metallerin, kullanýlan alet ekipmandan kremaya geçmesine
ve oksidatif bozulmalara yol açan bir etkendir (Andersson ve Lingnert 1998, Atamer 1993a). Þekil 8
incelendiðinde genel olarak pH deðerlerinin yükseldiði haftalarda peroksit deðerlerinin ters korelasyon
göstererek düþtüðü görülmüþtür.
Örneklerin peroksit deðerleri üzerinde farklý kültür kullanýmýnýn ve depolama süresinin istatistik
açýdan önemli bir etkiye sahip olmadýðý saptanmýþtýr ( p > 0.05).
3.2.4. Diasetil Deðeri
Fermente kremada istenen tipik aroma maddesi 2,3 di-bütanon diðer ismi ile diasetildir. Tereyaðý
benzeri bu aroma, sitratý fermente eden (cit +) laktik asit bakterilerinin sitrat metabolizmasý yoluyla
ürettikleri diasetilden kaynaklanmaktadýr (Clark ve ark. 2009).
Çizelge 3 ve Þekil 9da diasetil deðerleri depolamanýn ilk gününde en yüksek seviyeye ulaþmýþ
olup depolama süresince azalmýþtýr. Örnekler arasýndaki farklýlýklarýn, farklý starter kültür kullanýmýndan
ileri geldiði düþünülmüþtür. Metabolik aktivitelerinin ve ürettikleri ürünlerin deðiþiklik gösterdiði
bildirilen Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. diacetylactis ve Leuconostoc
türlerinin (Hugenholtz ve Starrenburg 1992) kullanýlan starter kültürlerde farklý oranlarda bulunduðu
tahmin edilmektedir.
Diasetil konsantrasyonunun azalmasý örneklerde arzu edilen aroma yoðunluðunun azalmasýna
neden olmaktadýr. Çizelge 3ten de görüldüðü gibi örneklerin duyusal deðerlendirmede aldýklarý tat ve
koku puanlarý genel olarak depolamanýn 8. ve 15. günlerinden sonra panelistler tarafýndan düþük puanlar
almýþtýr.
Üründeki diasetilin kokusuz bir bileþik olan asetoine (asetil metil karbinol) indirgenmesine
neden olarak diasetil kaybýna yol açan diasetil redüktaz enzimi starter kültürde bulunabileceði gibi
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psikrotrofik bakterilerden de kaynaklanmakta ve bu nedenle soðuk depolama sýrasýnda üründe diasetil
kaybý oluþmaktadýr (Antinone ve ark. 1994). Ayrýca fermantasyon sýrasýnda ortamdaki sitrat tükendiðinde,
bakteriler diasetili hýzla asetoine indirgemektedir (Monnet ve ark. 1996, Mistry 2001). Leuconostoc
mesenteroides türlerinin, diasetili asetoine çevirme eðilimleri az olduðu için bu türlerin kullanýmý aroma
bakýmýndan fermente kremanýn raf ömrünü uzatabilmektedir (Hui 2006).

Þekil 10. Depolama süresince örneklerin diasetil deðerlerindeki deðiþimler
Ýstatistik deðerlendirmede diasetil deðerleri üzerinde depolama süresi ve starter kültür farklýlýðýnýn
ortak bir etkiye sahip olduðu belirlenmiþtir (p < 0.01). Duncan çoklu karþýlaþtýrma testinde depolama
süresinin A ve C örnekleri üzerinde p < 0.01 düzeyinde, B örneði üzerinde ise p < 0.05 düzeyinde
etkisinin olduðu saptanýrken, farklý starter kültür kullanýmý depolamanýn 1. ve 22. günlerinde örnekler
arasýnda (p < 0.05) farklýlýk belirlenmiþtir.
3.2.5. Tirozin Deðeri
Tirozin deðeri proteolizin bir göstergesidir. Proteoliz sonucu açýða çýkan toplam aminoasit
miktarýnýn belirlenmesinde tirozin miktarý esas alýnmaktadýr (Tamime ve Robinson 1985).
Mikroorganizmalarýn proteolitik enzimleri ile gerçekleþen proteolitik aktivite, starter kültürlerin asit
oluþturma fonksiyonunu ve ürünün duyusal niteliklerini etkilemektedir. (Yüksekdað ve Beyatlý 2003).
Çizelge 3 ve Þekil 11da bütün örneklerde ikinci haftada görülen düþüþe raðmen 22. gün tirozin
deðerleri ilk gün deðerlerinden yüksektir. Fermente süt ürünleri üzerinde yapýlan araþtýrmalarda tirozin
deðerinin proteolitik aktivite sonucu depolama ilerledikçe arttýðý bildirilmiþtir (Mistry ve Hassan 1992,
Güven ve ark. 2005, Güzel-Seydim ve ark. 2005b, Gürsoy 2009).
Depolama süresinin istatistik anlamda (p > 0.05) önemli etkisi olmamakla birlikte, farklý starter
kültür kullanýmýnýn 8. günde p < 0.05 düzeyinde ve 22. günde p < 0.01 düzeyinde etkili olduðu
saptanmýþtýr. Bu durum kullanýlan starter kültürlerin farklý proteolitik aktivitelere sahip olduklarýný
göstermektedir.
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Þekil 11. Depolama süresince örneklerin tirozin deðerlerindeki deðiþimler
A örneðinin tirozin deðerlerinin diðer örneklerden yüksek olmasý A olarak kodlanan Probat
322 kültürünün, CHN-22 Exact (B) ve RT1  A (C) kültürlerine kýyasla daha yüksek proteolitik aktiviteye
sahip olduðunu göstermiþtir.
Yüksek tirozin miktarý ile iliþkili olabilecek diðer durum; A örneðinin yoðun tatta ve aromatik
bulunmasý, ayrýca depolamanýn ilerleyen günlerinde örnekte bitter tadýn (tipik kinin acýlýðý) algýlandýðýnýn
bildirilmesidir. Tirozin miktarýndaki artýþ üründeki tat ve aromayý geliþtirir (Þenel ve ark. 2009). Ancak
proteinlerin parçalanma ürünlerinin zamanla artmasý acý (bitter tat, tipik kinin acýlýðý) tat oluþturarak
ürünün tat ve aromasýný olumsuz etkilemektedir (Atamer ve ark. 1993). A örneðinin 22. gün deðerine
göre % 18 yaðlý fermente kremalarda tirozin deðerinin 0.132 mg/g ürün deðerine ulaþmasýnýn tat ve
aromayý olumsuz etkileyeceði söylenebilir.
5. SONUÇ
Sonuç olarak; Probat 322 (A kültürünün) üründe hýzlý ve yoðun bir tat  aroma geliþimi saðladýðý
ancak ürünün yapý özelliklerini yeterince geliþtirmediði belirlenmiþtir. CHN  22 Exact (B kültürü) ile
üretilen fermente kremalar yapý, tat ve koku bakýmýndan A kültürüne göre duyusal açýdan daha çok
beðeni toplamýþtýr. RT1  A (C kültürü) ise üründe oldukça sýký bir yapý oluþturmuþ ancak ürün tat
açýsýndan az aromatik, yavan ve yaðlýmsý bir özellik göstermiþtir. Buna göre RT1  A kültürü düþük
yaðlý fermente süt ürünleri üretiminde starter kültür olarak kullanýlabilir. Diðer taraftan, üç starter
kültürün tüketici beðenisine olumlu ve olumsuz etkileri bir arada düþünüldüðünde; fermente kremada
oluþturduðu aromatik tat ve koku açýsýndan daha çok beðenilen CHN  22 Exact (B örneðindeki) kültürü
ile üründe yapý özelliðini daha iyi geliþtiren RT1  A (C örneðindeki) kültürünün kombine kullanýmý
önerilebilir. Bu iki starter kültürün en uygun kombinasyon oranýnýn belirlenebilmesi için yeni araþtýrmalara
ihtiyaç vardýr.
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ÖZET
Bu çalýþmada, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafýndan
2003-2004 sezonunda deneme parsellerinde farklý oranlarda (dekara 0, 1 ve 3 kg olacak biçimde) kükürt
kullanýlarak yetiþtirilen ekmeklik (Balatilla) ve makarnalýk buðdaylarýn (Balcalý 85) fiziksel, kimyasal
ve fizikokimyasal özellikleri belirlenerek kullanýlan kükürt oranýnýn buðday örneklerinin kaliteleri
üzerindeki etkileri incelenmiþtir.
Kükürt kullanýlmasýnýn buðdaylarýn fiziksel, buðdaylardan elde edilen unlarýn farinograf ve ekstensograf
özellikleri üzerinde belirgin bir etkisi saptanamamýþtýr. Dekara 1 kg kükürt kullanýmý buðdaylarýn ham
protein deðerleri üzerinde belirgin bir artýþa yol açmýþtýr. Araþtýrmada sunulan verilerin tek yýllýk bir
çalýþmaya ait olmasý, özellikle buðdaylarýn yetiþtirildiði 2003-2004 sezonunun yaðýþ yönünden yetersiz
geçmesi Gübre x Çeþit x Kalite interaksiyonlarý ve etkilerinin net olarak ortaya konulabilmesi için çok
yýllýk çalýþmalara gereksinim olduðunu ortaya koymaktadýr.
Anahtar Kelimeler: Kükürt, Ekmeklik Buðday, Makarnalýk Buðday, Kalite.

THE EFFECTS OF DIFFERENT SULPHUR DOSAGES ON BREAD AND DURUM WHEAT
QUALITIES
ABSTRACT
This study was carried out with the aim to determine the effects of different rates (0, 1, and 3
to be kg/da) sulphur on physical, chemical and technological properties of bread (Balatilla) and durum
wheats (Balcalý 85). Wheat varieties are produced in the experimental plots of the Cukurova University
Agriculture Faculty Field Crops Department. The research was conducted during 2003-2004 growing
season. The effects of sulphur rates which were used study were examined on the quality of wheat
samples.
The use of sulphur was not a significant effect on the physical properties of wheats and
farinograph and extensograph characteristics of wheat flours. The use of 1 kg/da of sulphur caused a
marked increase on the crude protein values '3f'3fof wheats. The data presented in this study belongs
to the one-year period at 2003-2004 season during which the rainfall was insufficient. In order to show
Fertilizer x Variety x Quality interactions and their effects clearly, the study should be performed over
many years.
Key Words: Sulphur, Bread Wheat, Durum Wheat, Quality.
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1. GÝRÝÞ
Ýnsanlarýn eski çaðlardan bu yana tükettikleri temel gýda hammaddelerinin baþýnda tahýllar gelir
(Altan 1986). Buðday, dünyada en çok üretilen 3 tahýldan biridir: mýsýr, buðday, pirinç (FAO 2012).
Bitkisel ürünler içerisinde buðday; geniþ adaptasyon sýnýrlarýna sahip olmasý, kolay yetiþtirilmesi ve
toplumlarýn sahip olduklarý beslenme alýþkanlýklarý nedenleriyle önemli yer tutar (Tosun ve ark. 1997).
Günümüzde ülkemizin buðday üretimi kendisine yetecek miktardadýr. Ancak üretilen buðdaylarýn
kalitesinin düþük olmasý, iyi nitelikli ýslah buðday çeþitlerinin uygun iþleme teknikleri kullanýlarak
üretilmesini zorunlu kýlmaktadýr.
Tarýmsal üretimler, kullanýlan tohum kalitesi kadar kültürel iþlemler ve hava koþullarýndan da
etkilenir (Ercan 1989). Kültürel iþlemler içerisinde buðday niteliklerini ýslah etmeye yönelik alýnan
tedbirlerde buðdayýn ara (un, irmik vb.) ve mamul ürüne (ekmek, makarna, bisküvi vb.) iþlenmesi
sýrasýnda büyük öneme sahip olan gluten (öz) proteinlerinin buðdayda yeterli düzeyde oluþmasý önemlidir.
Çünkü ekmek hamurunun viskoelastik özelliðe sahip olmasýnda ve gaz tutabilme yeteneðini kazanmasýnda,
ekmeðin ve makarnanýn kalitesini tayin etme noktasýnda birincil derecede öneme sahip olan gluten
proteinleri gerek elastikiyet gerekse uzayabilme niteliklerini içerdikleri kükürtlü amino asitler (sistein
ve sistin) sayesinde oluþturduklarý molekül içi ve moleküller arasý disülfit (S-S) baðlarý aracýlýðýyla
kazanýrlar. Bu nedenle buðdayýn bileþiminde yeterli miktarda kükürt bulunmasý son derece önemlidir.
Çünkü yeterince kükürt bulunan toprakta yetiþen buðday tanesi yeterli düzeyde kükürt içermekte bu
da buðdayýn ekmeðe/makarnaya iþlenmesi sýrasýnda hamurda gluten kompleksinin oluþumuna katkýda
bulunmaktadýr. Buðdayýn uygun miktarda kükürt içermesi için, buðdayýn yetiþtirildiði topraðýn kükürt
içeriðinin ve bitkinin topraktan alabildiði kükürt miktarýnýn yeterli olmasý gerekir (Lásztity 1996).
Bütün canlý organizmalar için gerekli bir besin elementi olan kükürt, birçok proteinin yapýsýnda
doðal olarak bulunur. Kükürdün bitki büyümesi ve geliþmesinde önemli bir rolü vardýr. Özellikle son
20 yýldýr yüksek verimli çeþitlerin ýslah edilmesi, bu çeþitlerin artan kuru madde verimi, buna baðlý
olarak topraktan aldýklarý kükürt dahil olmak üzere diðer bitki besin elementlerindeki artýþ sonucunda
toprakta kükürt yetersizliði yaygýnlaþmýþtýr. Günümüzde buðdayýn yetiþtirildiði topraklarýn kükürt
içeriðinin az olmasýndan dolayý topraða kükürt ilavesi yapýlarak buðdayýn kükürt içeriðinin arttýrýlmasý
yaygýn ve pratik bir uygulamadýr (Erdem 2004).
Literatürde, kükürdün buðdayýn büyümesi, beslenmesi, verimi ve kalite özellikleri üzerine
etkilerini gösteren birçok çalýþma yapýlmýþ olmasýna karþýlýk, ülkemizde bu nitelikte yapýlmýþ olan
çalýþma sayýsý sýnýrlýdýr. Bu çalýþmada, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
tarafýndan 2003-2004 sezonunda deneme parsellerinde farklý oranlarda (dekara 0, 1 ve 3 kg olacak
biçimde) kükürt kullanýlarak yetiþtirilen ekmeklik (Balatilla) ve makarnalýk buðdaylarýn (Balcalý 85)
fiziksel, kimyasal ve fizikokimyasal özellikleri üzerindeki etkileri incelenmiþtir.

2. MATERYAL VE METOT
2.1. Materyal: Çalýþmada materyal olarak 2003-2004 dönemine ait 2 farklý buðday örneði (Balcalý 85
makarnalýk buðdayý ve Balatilla ekmeklik buðdayý) kullanýlmýþtýr. Araþtýrma, tesadüf bloklarý deneme
desenine göre 3 tekerrürlü olarak Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Deneme ve
Araþtýrma Ýstasyonunda 2003-2004 yetiþtirme sezonunda kurulmuþtur. Denemede m2ye 450 tohum
düþecek þekilde Kasým ayýnýn 3. haftasýnda deneme mibzeri kullanýlarak ekim yapýlmýþtýr. Yetiþtirme
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sezonu boyunca buðdaylara sabit gübreler olarak toplam 16 kg saf azot ve 8 kg fosfor (P2O5) verilmiþtir.
Kükürt oranýnýn makarnalýk (Balcalý 85) ve ekmeklik (Balatilla) buðday kalitesi üzerine etkisinin
belirlenmesi amacýyla 0 (tanýk), 1 ve 3 kg/dekar olacak biçimde kükürt uygulanmýþtýr.
Çalýþmada kullanýlan buðday örnekleri (Balcalý 85 ve Balatilla), sonuçlarýn izlenmesinde kolaylýk
saðlamasý amacýyla dekara ilave edilen kükürt miktarýný belirten kodlama sistemi kullanýlarak ifade
edilmiþlerdir (Çizelge 1).
Çalýþmada kullanýlan buðday örnekleri

Tarla Bitkileri Bölümü Laboratuarýnda her biri 10 kglýk bez torbalar içine konulan buðday
örnekleri Gýda Mühendisliði Bölümü Tahýl Ýþleme Teknolojisi Laboratuarýna getirilmiþtir.
2.2.Analiz Metotlarý
2.2.1. Fiziksel Analizler:
Buðday örneklerinin fiziksel özelliklerinin belirlenebilmesi amacýyla, yabancý madde içeriði,
hektolitre aðýrlýðý, bin tane aðýrlýðý, tane sertliði, irilik ve homojenlik analizleri (Elgün ve ark. 2001)
yapýlmýþtýr.
2.2.2. Kimyasal Analizler:
Buðday kýrmalarýnda nem, kül ve ham protein analizleri sýrasý ile; AACC Metod 44-19, AACC
Metod 08-01 ve AACC Metod 46-09 (AACC 2000)a göre yapýlmýþtýr.
2.2.3. Fizikokimyasal Analizler:
Buðday örnekleri AACC Metod 26-95 (AACC 2000)e göre tavlanmýþtýr. Soðuk tavlama
uygulanan buðday örneklerinin nem miktarý %16 olacak þekilde ayarlama yapýlmýþtýr. 24 saat süre ile
tavlanan buðday örnekleri 4 valsli laboratuar tipi bir un deðirmeninde öðütülmüþtür. Buðday örneklerinden
elde edilen unlarýn özelliklerinin saptanmasý amacýyla; Zeleny sedimantasyon deðeri (AACC Metod
56-60 2000), yaþ ve kuru gluten miktarlarý (AACC Metod 38-10 2000), gluten indeks (AACC Metod
38-12 2000), düþme sayýsý (AACC Metod 56-81B 2000), farinograf (AACC Metod 54-21 2000) ve
ekstensograf deðerleri (AACC Metod 54-10 2000) belirlenmiþtir.
2.2.4. Ýstatistiksel Analizler:
Araþtýrmada ölçülen özelliklere iliþkin elde edilen veriler, SAS istatistik enstitüsünce geliþtirilen
ve ayný adý taþýyan istatistik paket programý ile (The SAS System for Windows v6.12; SAS Institute
1982) Duncan çoklu karþýlaþtýrma testine tabi tutulmuþlardýr. Yapýlan istatistikseldeðerlendirmeler
sonucunda aralarýndaki farklýlýklar 0.05 güven sýnýrýna göre önemsiz bulunan deðerler ilgili çizelgelerde
ayný harfle iþaretlenmiþlerdir.

21

22

H.Dizlek, M.S.Özer ve H.Gül / Gýda ve Yem Bilimi - Teknolojisi Dergisi / Journal of Food and Feed Science - Technology 13:22-30 (2013)

3.ARAÞTIRMA BULGULARI
3.1. Fiziksel Analizler:
Denemelerde analizleri yapýlan farklý buðday örneklerinin fiziksel niteliklerine iliþkin ortalama
ölçüm sonuçlarý Çizelge 2  4de verilmiþtir.
Çizelge 2nin incelenmesiyle, makarnalýk buðdaylardaki saðlam tane oranýnýn %95.26 ile %97.4,
deðersiz tane oranýnýn %1.45 ile %2.24, bozuk tane oranýnýn %1.02 ile %2.32, diðer yabancý maddelerin
oranýnýn %0.13 ile %0.2; ekmeklik buðdaylarýn ise saðlam, deðersiz, bozuk taneler ile diðer yabancý
madde oranlarýnýn sýrasý ile %95.44-96.97, %2.02-2.32, %0.98-2.26 ve %0.02-0.04 arasýnda deðiþtiði
görülmektedir.

Yapýlan incelemelerde, beklenildiði gibi, makarnalýk buðdaylarýn (Balcalý buðday örnekleri)
sert tane yapýsýna; ekmeklik buðdaylarýn (Balatilla buðday örnekleri) ise dönme tane yapýsýna sahip
olduklarý belirlenmiþtir (Çizelge 3).

Makarnalýk buðdaylarýn sert tane içerikleri %95.3 ile %97.1, yumuþak tane içerikleri %0 ile
%0.7, dönme tane içerikleri %2.2 ile %4.0 arasýnda; buna karþýlýk ekmeklik buðdaylarýn sert tane
içerikleri %3.1 ile %6, yumuþak tane içerikleri %1.3 ile %4.9, dönme tane içerikleri ise %89.8 ile %94.2
arasýnda deðiþmiþtir (p>0.05).
Buðday örneklerinin bin tane ve hektolitre aðýrlýklarýna ait ortalama deðerler Çizelge 4de
verilmiþtir. Çizelgenin incelenmesiyle, buðday örneklerinin kuru madde esasýna göre bin tane aðýrlýk
deðerlerinin 37.78 ile 44.57 g arasýnda deðiþtiði, düþük bin tane aðýrlýðýna sahip buðdaylarýn ekmeklik
buðday örnekleri (Balatilla 3, Balatilla 1 ve Balatilla 0) olduklarý (sýrasý ile; 37.78, 38.99 ve 39.35 g),
buna karþýlýk makarnalýk buðdaylarýn (Balcalý 0, Balcalý 1 ve Balcalý 3) daha yüksek bin tane aðýrlýðýna
sahip olduklarý (sýrasýyla; 44.57, 43.76 ve 42.6 g) belirlenmiþtir (p<0.05). Dekara 1 ve 3 kg kükürt
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uygulamasý kontrol örneðine göre her 2 buðday örneðinin bin tane ve hektolitre aðýrlýklarýnda azalmaya
yol açmýþtýr (Çizelge 4). Bu durumun kükürt zehirlenmesinden ileri geldiði düþünülmektedir.

Makarnalýk buðday örneklerinin hektolitre aðýrlýklarý 84.7 ile 85.1 kg, ekmeklik buðday
örneklerinin hektolitre aðýrlýklarý ise 84.6 ile 85.1 kg arasýnda deðiþmiþtir (p<0.05). TS 2974 buðday
standardýnda belirtilen hektolitre deðerlerine göre, analizi yapýlan 6 buðday örneðinin tümünün 1. derece
buðday olduklarý saptanmýþtýr (TSE 2003, Çizelge 4).
Ýrilik ve homojenlik deðerlerine ait ortalama deðerler Çizelge 5de verilmiþtir. Çizelgenin
incelenmesiyle, tüm buðday örneklerinin iri yapýya sahip olduklarý ve 2.8 mm ile 2.5 mmlik eleklerin
üzerinde kalan miktarlarýnýn toplamýnýn bütün kitlenin yaklaþýk %95ini oluþturduðu görülmüþtür. 6
buðday örneðinde 2.8 mmlik elek üzerinde kalan buðdaylarýn aðýrlýðýnýn tüm kitlenin %79unu, 2.5
mmlik elek üzerinde kalanlarýn kitlenin %16sýný, 2.2 mmlik elek üzerinde kalanlarýn kitlenin %4.2sini
ve elek altýnda kalan kýsmýn ise kitlenin %0.8ini oluþturduðu saptanmýþtýr.

Elek boyut analizi yapýlan 6 buðday örneðinin tamamýnýn iri ve homojen (2.8 mm + 2.5 mm
elek üzeri kýsýmlarý toplamý ³'3f %75) yapýda olduklarý belirlenmiþtir (p>0.05).
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3.2. Kimyasal Analizler:
Buðday kýrmalarýnda yapýlan nem, kül ve ham protein analizlerine ait ortalama ölçüm sonuçlarý
Çizelge 6da verilmiþtir.

Çizelge 6nýn incelenmesiyle de görülebileceði gibi, makarnalýk buðdaylarýn nem içerikleri
%11.33 ile %12.23, ekmeklik buðdaylarýn nem içerikleri ise %11.7 ile %11.97 arasýndadýr. Buðday
örneklerinin nem içerikleri arasýndaki farklýlýklarýn istatistiksel açýdan önemsiz olduðu belirlenmiþtir
(p0.05).
Makarnalýk buðdaylarýn kül içerikleri %1.95 ile %2.01, ekmeklik buðdaylarýn kül içerikleri ise
%1.97 ile %2.01 arasýnda deðiþmiþtir (Çizelge 6). Ýstatistiksel bakýmdan, denemede kullanýlan kükürt
dozlarýnýn gerek makarnalýk buðdaylarýn ve gerekse ekmeklik buðdaylarýn kül içerikleri üzerindeki
etkisi önemsiz bulunmuþtur (p0.05).
Çizelge 6nýn incelenmesiyle; makarnalýk buðday örneklerinin ham protein içeriklerinin %12.83
ile %13.71, ekmeklik buðdaylarýn ham protein içeriklerinin ise %11.69 ile %12.34 arasýnda deðiþtiði
belirlenmiþtir. Düþük ham protein içeriðine sahip buðday örneklerinin beklenildiði gibi ekmeklik
buðdaylar (Balatilla çeþidi) olduðu, buna karþýlýk makarnalýk buðdaylarýn (Balcalý çeþidi) ise nispeten
yüksek ham protein içeriðine sahip olduklarý saptanmýþtýr. Farklý dozlarda kükürt uygulamasýnýn ekmeklik
ve makarnalýk buðday örneklerinin ham protein deðerleri üzerindeki etkisi istatistiksel açýdan önemli
bulunmuþtur (p<0.05). Dekara 1 kg kükürt uygulamasý ekmeklik ve makarnalýk buðdaylarýn ham protein
miktarlarýný belirgin ölçüde arttýrmýþ, buna karþýlýk dekara 3 kg kükürt uygulamasý 1 kg kükürt
uygulamasýna göre örneklerin ham protein miktarýnda azalmaya yol açmýþtýr. Bu durumun kükürt
zehirlenmesinden ileri geldiði düþünülmektedir.
3.3. Fizikokimyasal Analizler:
Fizikokimyasal analizlere ait ortalama ölçüm sonuçlarý Çizelge 7  9da verilmiþtir.
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Çizelge 7nin incelenmesiyle de görülebileceði gibi en yüksek sedimantasyon deðerlerine
Balatilla buðdayýndan elde edilen unlarýn sahip olduðu (27.6, 27.1 ve 25.2 ml) belirlenmiþtir. En düþük
sedimantasyon deðerleri ise Balcalý 85 buðday unu örneklerinde (21.6, 18.9 ve 18.1 ml) görülmüþtür.
Dekara 1 kg kükürt uygulamasý makarnalýk buðdayýn sedimantasyon deðerini arttýrmýþ, buna karþýlýk
ekmeklik buðdayýn sedimantasyon deðerini azaltmýþtýr (p<0.05). Bu durum, kükürt uygulamasýnýn;
denemede kullanýlan ve gluten kalitesi ekmeklik buðdaya göre daha düþük olan makarnalýk buðdayda
olumlu, gluten kalitesi nispeten iyi olan ekmeklik buðdayda ise olumsuz bir etkiye yol açtýðýný
göstermektedir. Sedimantasyon testi deðerlerinin birlikte incelenmesiyle (Çizelge 7); örneklerin 2
tanesinin zayýf, geriye kalan 4 tanesinin ise orta nitelikte olduðu belirlenmiþtir.
Yüksek yaþ öz deðerlerinin Balcalý 85e ait örneklerde olduðu (%40.9, %40.7 ve %40.7), düþük
yaþ öz deðerlerinin ise Balatilla örneklerinde olduðu (%37.1, %37.6 ve %38.2) belirlenmiþtir (Çizelge
7). Denemede ele alýnan kükürt dozlarýnýn her iki buðday çeþidinin yaþ öz miktarý üzerindeki etkisi
önemsiz bulunmuþtur (p>0.05)
Çizelge 7nin incelenmesiyle, beklenildiði gibi, örnekler içerisinde en yüksek kuru öz deðerleri,
yaþ öz bakýmýndan da en iyi sonuçlara sahip olan Balcalý 85 buðday örneklerinin unlarýnda belirlenmiþtir
(%13.2, %13.0 ve %12.8). Nispeten düþük yaþ öz miktarýna sahip olan Balatilla buðdayýna ait unlarýn
kuru öz miktarlarýnýn da daha düþük olduðu ve bu örneklerin %11.4, %11.7 ve %11.7 oranýnda kuru
öz içerdikleri belirlenmiþtir.
Çizelge 7de verilmiþ olan gluten indeks deðerlerinin incelenmesiyle; bu ölçüme ait sonuçlarýn
makarnalýk buðdaylarda %57.6 ile %62.4, ekmeklik buðdaylarda ise %56 ile %66.9 arasýnda deðiþtiði
belirlenmiþtir. Örneklerin gluten kalitelerinin orta-iyi derecede olduðu saptanmýþtýr.
Makarnalýk buðdaylarýn düþme sayýsý deðerleri 535 ile 540 s, ekmeklik buðdaylarýn düþme
sayýsý deðerleri ise 408 ile 446 s arasýnda deðiþmiþtir (Çizelge 7). Ekmeklik buðday örneklerine ait
unlardan hiçbir unun düþme sayýsý deðeri, unlarýn amilaz aktivitesince yeterli olarak kabul edildikleri
250±25 s deðerine yakýn bulunmamýþtýr. Denemede kullanýlan kükürt dozlarýnýn makarnalýk buðday
örneðine ait un numunesinin amilaz etkinliði üzerinde bir etkisinin olmadýðý, ekmeklik buðday örneðine
ait un numunesinin amilaz etkinliði üzerinde ise kýsmen ancak anlamsýz bir biçimde etkili olduðu
gözlenmiþtir.
Buðday örneklerinden elde edilen unlarýn farinogram deðerlerine iliþkin bulgular Çizelge 8de
verilmiþtir. Çizelgenin incelenmesiyle de görülebileceði gibi, örneklerin su absorbsiyon deðerleri %55.6
ile %67 arasýnda deðiþmiþtir. En yüksek su absorbsiyon deðerlerinin Balcalý 85 buðdayýnýn unlarýnda
(%67, %66.9 ve %66.5), en düþük su absorbsiyon deðerlerinin ise Balatilla örneðinde olduðu (%55.6,
%56 ve %56.3) belirlenmiþtir.
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Makarnalýk buðday örneklerinde en kýsa hamur geliþme süresinin 2.9 d, en uzun geliþme
süresinin 3 d; ekmeklik buðday örneklerinde ise en kýsa hamur geliþme süresinin 2.5 d, en uzun geliþme
süresinin 2.8 d olduðu saptanmýþtýr. Geliþme süresi deðerlerine göre analizi yapýlan tüm unlarýn orta
kuvvetli yapýda olduðu belirlenmiþtir (Anon. 2000).
Analizi yapýlan unlarda en uzun stabilite sürelerinin (3.3, 3.2 ve 3.1 d) makarnalýk buðdaya ait
örneklerde olduðu belirlenmiþtir. En düþük stabilite süreleri ise Balatilla örneklerinde (2.2, 2.3 ve 2.4
d) saptanmýþtýr. Bu durum beklenen bir sonuçtur. Çünkü protein miktar ve kalitesi fazla olan unlarýn
stabilite süreleri daha yüksektir (Özkaya ve Kahveci, 1990). Denemede kullanýlan makarnalýk buðday
örneðinin ham protein, yaþ ve kuru öz deðerleri (Çizelge 6 ve 7) ekmeklik buðday örneðine göre daha
yüksektir. Stabilite süresi deðerlerine göre unlarýn tamamýnýn zayýf yapýda olduðu belirlenmiþtir (Anon.
2000).
Örnekler içerisinde en düþük yoðurma tolerans sayýsý deðerlerine makarnalýk buðday örneklerinin
sahip olduðu (65, 70 ve 70 B.U.) görülmüþtür. En yüksek yoðurma tolerans sayýsý deðerleri ise stabilite
deðerleri de düþük olan ekmeklik buðday unu örneklerinde belirlenmiþtir (120, 115 ve 110 B.U.).
Yoðurma tolerans sayýsý deðerlerine göre bütün unlarýn orta kuvvetli yapýda olduðu belirlenmiþtir (Anon.
2000).
Analizi yapýlan 6 buðday unu örneðinde en düþük yumuþama derecesi deðerlerinin 90, 95 ve 95
B.U. ile makarnalýk örneklerde, en yüksek yumuþama derecesi deðerlerinin ise 155, 160 ve 160 B.U.
ile ekmeklik örneklerde olduðu belirlenmiþtir.
Farinografik özelliklerin bir arada incelenmesiyle (Çizelge 8), kükürt dozlarýnýn makarnalýk
buðdaylarýn farinogram deðerleri üzerindeki etkisinin önemli olmadýðý (p>0.05), ancak ekmeklik
buðdaylarýn su absorbsiyonu, geliþme süresi ve yoðurma tolerans sayýsý deðerleri üzerinde etkisinin
önemli olduðu görülmüþtür (p<0.05). Dekara 3 kg kükürt uygulamasý ekmeklik buðdaya ait unun su
kaldýrmasýný ve yoðurma tolerans sayýsý deðerini azaltmýþtýr (p<0.05). Dekara 1 kg kükürt uygulamasý
ise ekmeklik buðdaya ait un örneðinin geliþme süresinde azalmaya yol açmýþtýr. Bu azalma, istatistiksel
olarak önemli ancak anlamsýz bulunmuþtur.
Ekstensogram deðerlerine iliþkin bulgular Çizelge 9da verilmiþtir. Çizelgenin incelenmesiyle
de görülebileceði gibi, makarnalýk buðdaylarýn R5 deðerlerinin 195 ile 220 B.U., ekmeklik buðdaylarýn
R5 deðerlerinin ise 125 ile 135 B.U. arasýnda deðiþtiði belirlenmiþtir. Beklenebileceði gibi, Rmaksimum
deðeri yüksek çýkan örneklerin (Balcalý 85 çeþidi) R5 deðerleri de yüksek çýkmýþtýr.
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Farklý buðdaylarýn unlarýndan hazýrlanan hamurlarýn dirençleri 165 ile 280 B.U. arasýnda
deðiþmiþtir. Söz konusu ölçümde en yüksek deðerler; Balcalý 85 buðdaylarýndan elde edilen un
örneklerinden (280, 260 ve 245 B.U.) saptanmýþtýr. Buna karþýlýk Balatilla örneðinin unlarý nispeten
düþük hamur direnci deðerlerine sahiptir (165, 175 ve 180 B.U.).
Hamurlarýn uzama kabiliyeti deðerlerinin incelenmesiyle, bu deðerin makarnalýk buðdaylarda
196 ile 203 mm, ekmeklik buðdaylarda 211 ile 220 mm arasýnda deðiþtiði görülmüþtür.
Maksimum orana ait verilerin incelenmesiyle, makarnalýk buðdaylarda bu deðerin 1.21 ile 1.4
B.U./mm, ekmeklik buðdaylarda 0.78 ile 0.87 B.U./mm arasýnda deðiþtiði belirlenmiþtir.
Enerji deðerlerinin incelenmesiyle, söz konusu ölçüm sonuçlarýnýn 58 (Balatilla 0) ile 90 cm2
(Balcalý 3) arasýnda deðiþtiði belirlenmiþtir.
Ekstensogram deðerlerinin birlikte incelenmesiyle (Çizelge 9), denemede kullanýlan kükürt dozlarýnýn
ekmeklik buðdaylarýn uzama kabiliyeti haricinde kalan diðer deðerlerde makarnalýk ve ekmeklik
buðdaylar üzerine etkisi %5 önem düzeyinde önemsiz bulunmuþtur.
Buðday, buðday kýrmasý ve un örneklerine uygulanan fiziksel, kimyasal ve fizikokimyasal
analizlerden elde edilen verilerin birlikte incelenmesiyle (Çizelge 2  9); araþtýrmada kullanýlan kükürt
dozlarýnýn (dekara 1 ve 3 kg) ekmeklik ve makarnalýk buðdaylarýn tane serliði, irilik ve yeknesaklýk
deðerleri üzerindeki etkisi istatistiksel olarak önemsiz (p>0.05); buna karþýlýk hektolitre ve bin tane
aðýrlýðý üzerine etkileri önemli bulunmuþtur (p<0.05). Kullanýlan kükürt dozlarýnýn ekmeklik ve
makarnalýk buðday örneklerinin kimyasal ve fizikokimyasal özellikleri üzerindeki etkisinin sýnýrlý
ölçülerde (bazý deðerler üzerinde) olduðu, genel olarak bakýldýðýnda önemli bir etkisinin olmadýðý
belirlenmiþtir (p>0.05).

4. TARTIÞMA VE SONUÇ
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafýndan 2003-2004 sezonunda
deneme parsellerinde farklý oranlarda (dekara 0, 1 ve 3 kg olacak biçimde) kükürt kullanýlarak yetiþtirilen
makarnalýk ve ekmeklik buðdaylarýn bazý fiziksel, kimyasal ve fizikokimyasal özelliklerinin belirlendiði
bu çalýþmada elde edilen bulgularýn bir arada irdelenmesi ve deðerlendirilmesiyle aþaðýdaki görüþ ve
sonuçlara varýlmýþtýr:
Sertlik ve yumuþaklýk öncelikle çeþide baðlý bir özellik olmakla birlikte, yetiþme ve iklim
koþullarýndan da etkilenir (Arat 1949, Tekeli 1964). Tane sertliði bakýmýndan; makarnalýk buðday
örneklerinin tamamýna yakýn bir kýsmýnýn sert, ekmeklik buðday örneklerinin ise genellikle dönme
yapýda olduklarý saptanmýþtýr (Çizelge 3).
Buðdaylarýn hektolitre aðýrlýklarý yakýn bir aralýk içerisinde (84.6 ile 85.1 kg arasýnda) deðiþmiþtir
(Çizelge 4). TS 2974 buðday standardý (TSE 2003) ve Pomeranz (1987, 1988), buðdaylarýn hektolitre
aðýrlýklarý üzerinde tane boyutunun, þeklinin ve yoðunluðunun etkili olduðunu bildirmiþlerdir. TS
2974de belirtilen deðerlendirme kriterlerine göre, analizi yapýlan makarnalýk buðday örneklerinin
birinci dereceden makarnalýk buðday olduklarý, ekmeklik buðday örneklerinin de yine birinci dereceden
ekmeklik buðday sýnýfýna girdikleri belirlenmiþtir.
Elek boyut analizi sonuçlarýnýn incelenmesiyle, buðdaylarýn tümünün iri ve homojen yapýda olduklarý
belirlenmiþtir (Çizelge 5). Bin tane aðýrlýðý ve elek boyut analizi sonuçlarýnýn birlikte incelenmesiyle
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(Çizelge 4 ve 5), elek boyut analizinde 2.8 mm + 2.5 mmlik elekler üzerinde kalan buðday miktarlarý
fazla olan örneklerin bin tane aðýrlýklarýnýn da yüksek olduðu saptanmýþtýr.
Buðday tanelerinin nem içerikleri çeþit özelliðinden ziyade, yetiþme ve hasat dönemindeki hava
koþullarý ile depolama þartlarýna baðlý olarak deðiþkenlik gösterir. Buðday örneklerinin nem içeriklerine
iliþkin sonuçlarýn incelenmesiyle (Çizelge 6), nem içeriklerinin buðdaylarýn güvenli depolanabilmesi
için gereken üst limit olduðu bildirilen (Altan 1986) %14 düzeyinin altýnda bulunduðu belirlenmiþtir.
Buðday kýrmalarýnýn kül içerikleri %1.95 ile %2.01 gibi dar bir aralýk içerisinde deðiþmiþtir.
Kullanýlan kükürt dozlarýnýn buðdaylarýn ham protein içerikleri üzerinde belirgin düzeylerde etkili
olduklarý (p<0.05), bu anlamda en iyi kükürt dozunun 1 kg/dekar olduðu saptanmýþtýr (Çizelge 6).
Kulkarni ve ark. (1991), buðdaylarýn protein miktarlarý ile gluten içerikleri arasýnda 0.92
düzeyinde yüksek bir korrelasyon olduðunu bildirmiþlerdir. Buðday ve buðday unlarýnýn kalitelerinin
deðerlendirilmesinde önemli bir belirteç olarak kabul edilen yaþ öz miktarý denemeye alýnan örneklerde
%37.1 ile %40.9 arasýnda deðiþmiþtir (Çizelge 7). Buðdaylardan elde edilen unlarýn kuru öz içeriklerinin
ise %11.4 ile %13.2 arasýnda deðiþtiði saptanmýþtýr. Gluten indeks analizi sonuçlarýna göre unlarýn
tamamýnýn orta-iyi gluten yapýsýna sahip olduklarý belirlenmiþtir (Çizelge 7).
Düþme sayýsý deðerleri bakýmýndan, ekmeklik buðday unlarýnýn tamamýnýn yetersiz amilaz
aktivitesine sahip olduklarý sonucuna varýlmýþtýr (Çizelge 7).
Farinogram deðerlerinin incelenmesiyle (Çizelge 8); geliþme sürelerinin 2.5 ile 3 d arasýnda
deðiþtiði ve bu deðerlerin konuya iliþkin olarak yapýlan bazý araþtýrmalarda (Kundakçý ve Göçmen 1992,
Özer ve ark. 2003, Ekinci ve ark. 2003) elde edilen sonuçlarla benzer olduðu belirlenmiþtir. Stabilite
süreleri bakýmýndan unlarda saptanan deðerler, ülkemiz buðday unlarý üzerinde konuya iliþkin daha
önce yapýlan çalýþmalarda (Ercan 1989, Ekinci ve ark. 2003) belirlenen sonuçlarla benzerlik göstermektedir.
Yoðurma tolerans sayýsý deðerleri 65 ile 119 B.U. arasýnda deðiþmiþtir. Farinografik deðerlerin bir arada
incelenmesiyle analizi yapýlan unlar içerisinde kuvvetli nitelikte örnek olmadýðý, örneklerin zayýf yapýda
olduklarý belirlenmiþtir (Çizelge 8, Anon. 2000).
Ercan (1989)ýn bildirdiðine göre; Aitken ve ark. (1944), ekstensogram grafiklerinde kurve
alanýnýn ve hamurun uzamaya karþý gösterdiði maksimum direncin unun protein miktarý ile doðru orantýlý
olarak arttýðýný, Johnson ve ark. (1946) ise yumuþak buðday unlarýnýn ekstensogram alanlarýnýn küçük,
buna karþýlýk sert buðday unlarýnýn ise daha büyük olduðunu ifade etmiþlerdir. Bu çalýþmadan elde
edilen veriler, Aitken ve arkadaþlarý ile Johnson ve arkadaþlarýnýn bildirimleriyle uyumludur (Çizelge
6 ve 9).
Garrido-Lestache ve ark. (2005), azotla birlikte kükürt gübrelemesinin makarnalýk buðdayýn
kalitesi üzerine etkisini araþtýrmak amacýyla yürüttükleri 3 farklý tarla denemesi sonucunda; topraktan
ve yapraktan kükürt uygulamasýnýn, makarnalýk buðdayýn kalite özellikleri üzerine önemli bir etki
yapmadýðýný bildirmiþlerdir. Bu çalýþmadan elde edilen bulgular, Garrido-Lestache ve ark. (2005)
tarafýndan yapýlan çalýþmada elde edilen bulgularla benzerlik göstermiþtir.
Çalýþmadan elde edilen bulgular kýsaca þöyle özetlenebilir:
-Kükürt kullanýlmasýnýn buðdaylarýn fiziksel özellikleri üzerinde belirgin bir etkisi saptanamamýþtýr.
-Beklenebileceði gibi makarnalýk buðdaylarýn özellikleri ekmeklik buðdaylardan daha üstün bulunmuþtur.
-Örneklerin rutubet içerikleri emniyetle depolanabilecek sýnýr olan %14ün altýndadýr.
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-Dekara 1 kg kükürt kullanýmý buðdaylarýn ham protein deðerleri üzerinde belirgin bir artýþa yol açmýþtýr.
-Kükürt kullanýmýnýn buðdaylarýn farinograf ve ekstensograf özellikleri üzerinde belirgin bir etkisine
rastlanamamýþtýr.
Araþtýrmada sunulan veriler tek yýllýk bir çalýþmaya ait olup bizlere ancak bir ön fikir vermektedir.
Özellikle buðdaylarýn yetiþtirildiði 2003-2004 sezonu yaðýþ yönünden yetersiz geçmiþtir.
Gübre x Çeþit x Kalite interaksiyonlarý ve etkilerinin net olarak ortaya konulabilmesi için çok
yýllýk çalýþmalara gereksinim vardýr.
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SÜT VE SÜT ÜRÜNLERÝNDE ORGANÝK KLORLU PESTÝSÝT VARLIÐI
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ÖZET
Organik klorlu (OK) pestisitler, haþarat kontrolü amaçlý kullanýmlarý sonucu çevrede uzun süre
kalmalarý ve potansiyel toksisitelerinden dolayý ciddi problemlere yol açan bileþiklerdir. Yaðlý dokularda
biriken bu bileþiklerin hayvanlarda yüksek seviyeye ulaþmasý, gýda zincirinde de yüksek seviyede
bulunacaðýný göstermektedir. Oldukça stabil ve lipofilik özellik gösteren bu bileþikler beslenmede
önemli yer tutan süt ve süt ürünlerine, özellikle de anne sütlerine geçmektedir. Süt ve süt ürünlerinde
bu maddelerin bulunmasý, bu ürünleri tüketen bebekler ve çocuklar açýsýndan oldukça riskli bir durumdur.
Bundan dolayý Türkiye dahil çoðu ülkeler bu bileþiklerin kullanýmýný sýnýrlandýrmýþ veya yasaklamýþlardýr.
Ancak ülkemizin çeþitli bölgelerinde yasal olmayan þekilde bu bileþikler hâlâ kullanýlmaktadýr. Bunu
önlemek amacýyla çeþitli gýdalarla birlikte sütlerde pestisit kalýntýlarýnýn takibi için Ulusal Kalýntý
Kontrol Planý yürürlüðe konmuþtur. Bu plan çerçevesinde anne sütü de dahil olmak üzere süt ve süt
ürünlerinde kalýntý izleme çalýþmalarýnýn yapýlmasý gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Organik Klorlu Pestisit, Kalýntý, Süt ve Süt Ürünleri, Toksisite, Saðlýk

ORGANOCHLORINE PESTICIDE RESIDUES IN MILK AND MILK PRODUCTS
ABSTRACT
Organochlorine pesticides are compounds that they are being extensively used against livestock
ectoparasites and agricultural pests, hence they have caused series problem on human health because
of their resistance to biochemical degradation and their toxicity. These compounds tend to accumulate
in fatty tissues and reaching harmful concentrations in organisms situated at the high-end of the food
chain. These compounds are highly stable and lipophilic that subsequently are translocated and excreted
through milk. Their occurrence in milk and milk products are important, since milk and milk products
are widely consumed by infants and children. Therefore, many countries including Turkey have restricted
or banned use of these compounds. However, they are still being used illegally in some part of Turkey.
For prevent of their use, National Residue Control Plan have put into action to monitoring of pesticide
residue in Turkey. Therefore, there are necessary monitoring study of residue in milk and milk products
including human milk within this control plan.
Key Words: Organochlorine Pesticide, Residues, Milk and Milk Products, Toxicity, Health
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1.GÝRÝÞ
Ýnsanlarýn pestisit kalýntýlarýna maruz kalmalarýnda en önemli kaynaðý gýdalar oluþturmaktadýr.
Bitkilerin doðrudan ya da toprakta kalan pestisiti kendi bünyesine almasý ve bunlarýn insan gýdasý veya
hayvan yemi olarak kullanýlmasý sonucunda pestisitler gýda zincirine girmektedirler (Pico ve ark., 2006).
Ayný zamanda, özellikle sýðýr gibi süt hayvanlarýnda ekto ve endo parazitlerin kontrolü amacý ile
kullanýlan veteriner ilaçlarý da hayvanlarýn sütlerinde kalýntý oluþturmaktadýr (Bonir ve ark., 2010).
Bu pestisitlerden tarýmda kullanýlan ilk sentetik organik pestisitler olan Organik Klorlu (OK) bileþikler
oldukça önem arz etmektedir (Ayas ve ark., 2007). OK bileþikler çevrede bulunan tarým ve endüstriyel
bileþenleridir. Kimyasal olarak stabil olan ve güçlü lipofilik özelliklere sahip olan bu bileþikler yavaþ
yýkým oranlarýna ve lipitçe zengin dokularda birikme eðilimine sahiptirler. Çevrede uzun zaman kalmalarý,
gýdalarda birikebilmeleri, gýda ve içme sularýnda sürekli bulunmalarýndan dolayý oldukça dikkat
çekmektedirler (Tiemann, 2008).
OK bileþikler çeþitli hidrokarbonlarýn %33-67 oranlarýnda klorlanmasýyla elde edilmiþ çok
sayýda bileþiði içermektedir. 1942 yýlýnda DDTnin kullanýlmaya baþlanmasýný takiben gerek tarým
zararlýlarýna ve gerekse hayvanlardaki dýþ parazitlere karþý yaygýn þekilde kullanýlmaya baþlanan OK
bileþikleri uygulandýklarý çevrede uzun süre kalmalarý, ekolojik dengeleri bozmalarý, besin zincirine
girerek besin maddelerinin kirlenmesine yol açmalarý ve canlý organizmalarda yüksek oranda birikmeleri
sebebiyle son yýllarda kullanýmlarý iyice sýnýrlandýrýlmýþ ve günümüzde hemen tümüyle yasaklanmýþtýr
(Kaya ve ark., 1998; Anon., 2001a). Bu grupta bulunan bileþiklerin tamamý yapýlarýnda karbon-klor
baðlarý da dâhil, karbon, klor, hidrojen ve bazen oksijen bulunmasý, siklik karbon halkasý varlýðý,
herhangi bir molekül-içi etkin noktanýn bulunmasý, suda çözünmeme ancak yaðda iyi çözünme ve
kimyasal bakýmdan dayanýklý olma gibi pek çok ortak özellik taþýmaktadýr (Kaya ve ark., 1998). OK
pestisitler hekzaklorobenzen (lindane vb.), siklodienler (aldrin, dieldrin, endrin, klordan, heptaklor ve
endosülfan) ve DDT ve metabolitleri (metoksiklor, dikofol ve klorobenzilat) olmak üzere üç sýnýfa
ayrýlmaktadýr ve bu pestisitler Dirençli Organik Kirleticiler Hakkýnda Stockholm Anlaþmasýna tabi
olarak düzenlenmektedir (Bulut ve ark., 2011; Weber ve ark., 2008).
Klorlanmýþ aromatik bir hidrokarbon olan diklorodifeniltrikloroethan (DDT) Batýda 1940larda
bir insektisit olarak kullanmaya baþlanmýþ ancak günümüzde tamamen yasaklanmýþtýr (Tadevosyan ve
ark., 2007). Teknik olarak DDT p.p-DDT (%77.1), o.p-DDT (%14.9), p.p-TDE (%0.3), o.p-TDE
(%0.1), p.p-DDE (%4), o.p-DDE (%0.1) ve tanýmlanmamýþ kýsýmdan (%3.5) oluþmaktadýr. Et ve et
ürünleri, kümes hayvanlarý, balýk ve süt ürünlerinde diðer gýdalara göre daha yüksek konsantrasyonlarda
bulunmaktadýr. Güçlü lipofilik özelliklerinden dolayý DDT ve metabolitlerinin en yüksek konsantrasyonlarý
adipoz (yaðlý) dokularda bulunmakta olup sütte tespit edilen ilk çevresel kontaminantlardýr (Ahlborg
ve ark., 1995). Bununla birlikte sütte bulunan miktar yaþa, maruz kalýnan konsantrasyona, laktasyon
periyoduna, sütün yað içeriðine baðlý olarak deðiþmekle birlikte genelde adipoz dokuda bulunan
miktarýndan daha düþüktür (Tue ve ark., 2010). DDT ve metabolitleri erkek hormonlarýnýn salgýlanmasýný
engellediði, kadýnlarýn laktasyon süresini kýsalttýðý, erken doðum oranýný arttýrdýðý ve yeni doðan
bebeklerin aðýrlýklarýnda azalmalara yol açtýðý belirtilmiþtir (Kaushik ve ark., 2011).
En eski organik klorlu pestisit olan hekzaklorosiklohekzan (HCH) (önceki ismi benzenhekzaklorür
(BHC)) 1940 yýlýnda geliþtirilmiþ ve öncelikle tarýmda ve sýtma kontrolünde kullanýlmýþtýr. Teknik
olarak HCH; a-HCH (%65-70), b-HCH (%7-10), g-HCH (%14-15) ve diðer izomer ve bileþenleri (%10)
içermektedir. Aðaçlarý koruma yanýnda tarýmda pestisit olarak da kullanýlmýþtýr. a-HCH ve b-HCH
gerçekte böcek ilacý olmamasýna raðmen teknik HCHýn kullanýmýndan dolayý oluþan çevresel
kontaminantlardýr ve g-HCHden daha stabildirler (Ahlborg ve ark., 1995). g-HCH oldukça büyük
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miktarda üretilmiþ ve insektisit olarak kullanýlmýþ ve günümüzde ektoparazitlere karþý hala kullanýlmaktadýr
(Zietz ve ark., 2008). HCH çoðu diðer OK pestisitlerden farklý olarak daha hýzlý bir þekilde metabolize
olur ve kýsa sürede parçalanýr. Dolayýsýyla uygulama sonrasý gýdalarda kýsa sürede tespit edilebilmektedir.
Yapýlan çalýþmalarda en yüksek HCH seviyesi süt ürünlerinde bulunmuþ olup, bunu et ve et ürünleri,
kümes hayvanlarý ve balýk izlemektedir (Ahlborg ve ark., 1995).
Çoðu ülkede fungusit olarak kullanýlan hekzaklorobenzen (HCB) çok yavaþ bir þekilde metabolize
olmaktadýr. Ýnsanlara çoðunlukla gýdalar vasýtasýyla geçmekte olup ayrýca HCHnin biyolojik bir
metaboliti olarak da bulunmaktadýr (Ahlborg ve ark., 1995).
Bir insektisit olan klordan; teknik olarak çeþitli klordan izomerleri ve heptaklorun (klorlanmýþ
siklodienler) karýþýmýndan oluþmaktadýr. Bu bileþik ticari olarak ilk kez Amerikada 1947 yýlýnda
üretilmiþtir. Heptaklor teknik olarak klordandan izole edilmiþ ve ilk kez ticari olarak 1952de tanýtýlmýþtýr.
Bu bileþikler öncelikle yapýlarýn, çimlerin ve bahçelerin toprak böceklerinden ve termitlerden korunmasý
için kullanýlmýþlardýr (Ahlborg ve ark., 1995; Anon., 1991). Heptaklor epoksit klordandan daha uzun
raf ömrüne sahip olup heptaklorün metabolize olmuþ þeklidir (Anon., 1991). Ýsveçte 1960larýn sonunda
ortaya çýkan büyük bir gýda skandalý sonrasýnda 1970lerde yasaklanan aldrin ve dieldrin de insektisit
olarak kullanýlmýþtýr. Çevrede olduðu gibi vücutta da aldrin hýzlý bir þekilde dieldrine parçalanmaktadýr
ve gýdalarda veya insan dokusunda çok düþük seviyelerde tespit edilmektedir (Buser ve ark., 2009).
Organik klorlu pestisitler lipofilik ve hidrofobik özellikleriyle karakterize olmuþlardýr. OK
bileþikler lipofilik özellikleri ve kalýcýlýklarýndan dolayý ekosistemde birikebilirler (Nag ve Raikwar,
2008). Bu bileþikler özellikle tropikal ülkelerde sýtma kontrol programlarýnda ve böcekler ile tarýmsal
zararlýlara karþý yaygýn bir þekilde kullanýlmaktadýr (Abhilash ve Singh, 2009). Bu durum oldukça
dirençli olan organik klorlu pestisit kalýntýlarýnýn hava, su ve topraða geçmesine yol açmaktadýr. Bu
pestisitlerin kalýntýlarý, kontamine olmuþ havayý soluyan ve kontamine yemlerle beslenen inek gibi süt
üreten hayvanlarda birikmekte ve öncelikle bu hayvanlardaki yaðca zengin dokularda depolanýp, daha
sonra yer deðiþtirerek salgýlanan süt yaðýna geçmektedir (Weber ve ark., 2008). Süt, yað içeriðinden
dolayý çevresel kontaminantlarýn (özellikle de organik klorlu pestisitler) çözünmesi için ideal bir sývýdýr
ve sütün iþlenmesi ile hemen hemen bütün süt ürünlerine geçmektedir (Kampire ve ark., 2011). Özellikle
tereyaðý, peynir gibi yaðca zengin süt ürünlerinde yoðun bir þekilde bulunabilmekte ve böylece tüketiciler
bu kalýntýlara dolaylý olarak maruz kalabilmektedir (Jafari ve ark., 2008). Gerek süt ve süt ürünlerinin
beslenmede önemli bir gýda olmasý gerekse yaðca zengin olmasýndan dolayý Birleþmiþ milletler Çevre
Programý (UNEP) tarafýndan dirençli organik kirleticilerin (POP) araþtýrýlmasýnda indikatör olarak
tavsiye edilmiþtir (Nag ve Raikwar, 2008; Anon., 2001b).
Endüstrileþmiþ ülkeler 1960larýn baþýndan beri organik klorlu pestisitlerin çevresel kirlenmeye
yol açtýðýný rapor etmiþlerdir. Bu tarihten itibaren insan ve hayvanlarda pestisitlerden kaynaklanan
birçok sakýnca tespit edilmiþtir (Yentür ve ark., 2001). Uluslararasý Kanser Araþtýrma Ajansý (IARC)
tarafýndan insanlar için muhtemel kanserojen madde (grup 2B) olarak belirlenen bu pestisitler uygun
olmayan doz ve sürelerde uygulanmasý sonucu akut ve kronik zehirlilik, karsinojenik, mutajenik ve
teratojenik etki risklerinin yanýnda hedef zararlýlarýn direnç kazanmasý gibi zararlý etkilere neden olurlar
(Aktar ve ark., 2009; Anon., 2006). Bu kalýntýlarýn toksisitesi, kalýntýlarýn neden olduðu hastalýk etkileri
oldukça çeþitlidir. Kalýntýlar yaðlý dokularda birikebildiklerinden dolayý tiroit, kalp, böbrek, karaciðer,
meme bezleri ve testis gibi yaþamsal organlarýn yapýsýna geçebilmektedirler. Kardiyovasküler, solunum
ve genotoksik gibi vücut ile ilgili sorunlar hakkýnda sýralanan birçok saðlýk etkileri de yayýnlanmýþtýr
(Kalpana, 1999). Bu kalýntýlar göbek baðý ile cenine ve emzirme ile de bebeklere geçebilmektedir
(Behrooz ve ark., 2009a). Ayrýca bu pestisitlerin bazýlarý hayvansal test sistemlerinde kanserojen olduðu
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ve bazý çalýþmalarda da insanlarda (düþük konsantrasyonlara maruz kalsalar bile) potansiyel endokrin
bozucu olduðu rapor edilmiþtir (Salem ve ark., 2009). Saðlýk tehlikesini en aza indirmek için, OK
pestisitlerin alýmýnýn tavsiye edilen tolerans seviyelerinin altýnda tutulmasý gerekmektedir.

2. TÜRKÝYEDE DURUM
Türkiyede OK pestisitler, 1945lerde zararlýlara karþý kullanýlmaya baþlanmýþ ve 1960-1970
yýllarý arasýnda bu kimyasallarýn kullaným oraný oldukça artmýþtýr (Çok ve ark., 1997). 1979larýn baþýnda
bu bileþiklerin kullanýmý ile ilgili sýnýrlama getirilmiþ ve 1983ten bu yana kullanýmlarý önemli ölçüde
azalmýþtýr. Türkiyede 1976 ile 1983 yýllarý arasýnda, OK pestisit kullanýmý 2219 tondan 487 tona
kadar düþmüþtür (Karakaya ve ark., 1987). Özellikle 1978den sonra sýnýrlandýrýlmasý ile kullanýmý
azalan bu bileþikler sonraki yýllarda düþük miktarlarda olmasýna raðmen Türkiyenin çeþitli bölgelerinde
yasal olmayan þekilde kullanýlmaktadýr. Onbir organik klorlu pestisitin (aldrin, endrin, DDT, dieldrin,
BHC, heptaklor, klordan ve lindan gibi) kullanýmý 1971-1989 yýllarý arasýnda tamamen yasaklanmýþtýr.
OK pestisitlerin kullanýmýnýn yasaklanmasý üzerine endosülfanýn kullanýmý artmýþtýr ve 1987 yýlýnda
327 tona ulaþmýþtýr. Bundan dolayý endosülfan Türkiyede birçok ekotoksikolojik etkiye ve yüksek
kalýcýlýða sahiptir (Kolankaya, 2006).
Türkiyede yasal olarak kýsa bir süre kullanýlmalarýna raðmen yapýlan çalýþmalar bu pestisitlerin
kalýntýlarýnýn gýdalarda özellikle de et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile tahýllarda günümüzde dahi
tespit edildiðini ortaya koymaktadýr (Çizelge 1). Karakaya ve ark. (1987) Ankaradan 61, Adanadan
52 ve Kocaeliden 50 adet olmak üzere toplam 163 insan sütü örneðinde araþtýrma yapmýþlar ve sonuç
olarak sütlerde b-BHC, p.p-DDE ve p.p-DDT kalýntýlarýnýn varlýðýný tespit etmiþlerdir. Bu çalýþmada
p.p-DDE ve p.p-DDT kalýntýlarý bütün örneklerde, BHCnin alfa ve gama izomerleri ise sýrasýyla 61
ve 10 adet örnekte belirlenmiþtir. Toplam BHC, Ankarada 0.20-5.36, Adana-Çukurovada 1.39-25.52
ve Kocaelide 0.12-2.64 mg/kg yað; toplam DDT Ankarada 0.563-0.25, Adana-Çukurovada 1.8730.38 ve Kocaelide 1.09-19.37 mg/kg yað olarak tespit edilmiþtir. Çok ve ark. (1997) tarafýndan 1995
Mayýs ve 1996 Aralýk aylarý arasýnda Van ve Manisadan toplanan 104 insan sütü analiz edilmiþtir.
Vandan toplanan sütlerde HCB 0.058, toplam BHC 0.483, heptaklor epoksit 0.078, toplam DDT 2.670
mg/kg ve Manisadan toplanan sütlerde HCB 0.044, toplam BHC 0.441, heptaklor epoksit 0.069, toplam
DDT 2.153 mg/kg yað olarak belirlenmiþtir. Yentür ve ark. (2001) 2001 yýlýnda yaptýklarý çalýþmada
Ankarada farklý marketlerden topladýklarý 70 ambalajlý 30 ambalajsýz olmak üzere toplam 100 tereyaðý
örneðinin hiçbirinde OK pestisit kalýntýsýna rastlamamýþlardýr. Çok ve ark. (2004) 2002 Nisan ve Aralýk
aylarýnda Ankarada topladýklarý 101 insan sütü örneðini analiz etmiþler ve örneklerde farklý
konsantrasyonlarda b-BHC, HCB, p.p-DDT ve p.p-DDE varlýðýný tespit etmiþlerdir. Erdoðrul ve ark.
(2004) tarafýndan Kahramanmaraþta toplanan 37 adet insan sütü örneklerinde yapýlan analizde toplam
HCH (0.151 mg/kg yað), HCB (0.003 mg/kg yað) ve toplam DDT (1.595 mg/kg yað) varlýðýna
rastlamýþlardýr. Nizamlýoðlu ve ark. (2005) Konya yöresinde marketlerde satýlan 18 adet tereyaðý
örneklerinin %94ü kalýntýlý olduðu ve bu kalýntýlarýn da çoðunun HCH ve DDT olduðunu rapor
etmiþlerdir. Bu çalýþma sonucuna göre örneklerin %87si HCH izomeri kalýntýsý içerirken %78i de
DDT ve diðer metabolitleri içermektedir. Çok ve ark. (2005) tarafýndan Afyon ilinden toplanan 80 insan
sütü örneðinde yapýlan analiz sonucunda; a-BHC 0.027, b-BHC 0.285, g-BHC 0.014, HCB 0.073,
heptaklor epoksit 0.061, p.p-DDE 2.098 ve p.p-DDT 0.111 mg/kg yað olarak tespit edilmiþtir. Güvenç
ve Aksoy (2010) tarafýndan Samsun ilinde üretilen toplam 100 adet inek sütü analiz edilmiþ ve örneklerin
OK pestisit kalýntýsý içermediði rapor edilmiþtir. Karadeniz Bölgesinde yapýlan bir diðer çalýþmada
Aksoy ve ark. (2011) toplam 88 adet tereyaðý örneklerinden 3 adetinde b- HCH bulunduðunu ortaya
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koymuþlardýr. Bu çalýþmalara karþýlýk Bulut ve ark. (2010, 2011)nýn Afyonkarahisarda tüketime sunulan
tereyaðý ve kaymak örnekleri (sýrasýyla a-HCH 0.002 ve 0.001 mg/kg yað, b-HCH 0.214 ve 0.09 mg/kg
yað, g-HCH 0.003 ve 0.004 mg/kg yað, HCB 0.008 ve 0.002 mg/kg yað, p.p-DDE 0.005 ve 0.007
mg/kg yað ve p.p-DDT 0.025 ve 0.019 mg/kg yað) ile süt örneklerinde (b-HCH 0.091 ve p.p-DDT
0.016 mg/kg yað) yaptýklarý çalýþmalar sonucunda günümüzde dahi bu pestisitlerin süt ve süt ürünlerinde
önemli düzeyde bulunduðunu göstermektedir.

3. DÜNYADA DURUM
Çoðu geliþmiþ ülkeler, yaygýn bir þekilde tüketilen gýda maddelerinde var olan OK pestisit
kalýntýlarý için gözlemleme programlarý oluþturmuþlar ve bu ülkeler, çevrede kalýcý olan organik klorlu
pestisit kullanýmýnýn sýnýrlandýrýlmasý veya yasaklanmasýný yasal aþama olarak ele almýþlardýr (Waliszewski
ve ark, 2003). Ancak bu ülkelerde son zamanlarda yapýlan çalýþmalar süt ve süt ürünlerinde düþük
konsantrasyonlarda olsa da pestisit bulunduðunu göstermektedir. Almanyada Raab ve ark. (2008) 2005
yýlýnda insan sütlerinde yaptýklarý analiz sonucunda örneklerin %90.69unun OK pestisit içerdiðini ve
bu pestisitlerin çoðunu b-HCH (0.017 mg/kg yað), HCB (0.027 mg/kg yað) ve p.p-DDE (0.159 mg/kg
yað) oluþturduðunu belirlemiþlerdir. Bir diðer geliþmiþ ülke olan Ýspanyada Luzardo ve ark. (2012)
tarafýndan 2007-2008 yýllarýnda gerçekleþtirilen çalýþmada inek sütlerinde sýrasýyla b-HCH, HCB ve
p.p-DDE 0.002, 0.002 ve 0.005 mg/kg yað olarak tespit edilmiþtir. Schester ve ark. (2010)nýn ABDde
üretilen tereyaðlarýnda OK pestisit varlýðýna rastlamamýþlardýr.
Geliþmemiþ ülkelerde ve geliþmekte olan ülkelerde ise bu pestisitlerin kalýntýlarý süt ve süt
ürünlerinde yüksek oranda bulunmaktadýr (Çizelge 2). Tunusda 36 anne sütünde gerçekleþtirilen
çalýþmada, örneklerin tamamýnýn pestisit ile kontamineli olduðu Hassine ve ark. (2012) tarafýndan
belirlenmiþtir. Benzer þekilde Güney Afrikada insan sütü örneklerinde p.p-DDE ve p.p-DDT sýrasýyla
1.18 ve 0.83 mg/kg yað olarak tespit edilmiþtir (Mutshatshia ve ark., 2009). Geliþmekte olan bir diðer
ülke olan Brezilyada Heck ve ark. (2007) inek sütü örneklerinde a-HCH (0.003 mg/kg yað), HCB
(0.003 mg/kg yað), p.p-DDE (0.012 mg/kg yað) ve p.p-DDT (0.001 mg/kg yað) varlýðýný belirlemiþlerdir.
Gerçekleþtirilen çalýþmalar sonucunda özellikle geliþmekte veya geliþmemiþ ülkelerde bu pestisitlerin
kullanýmlarý ile ilgili olarak herhangi bir yasal düzenleme olmadýðýný veya kontrollerin yetersiz kaldýðýný
ortaya koymaktadýr.

4. SONUÇ
Ülkemizde 1983 ile 2005 yýllarý arasýnda yapýlan çalýþmalar incelendiðinde pestisit kullanýmýnýn
yasaklanmasýna karþý süt ve süt ürünlerinde özellikle toplam DDT içeriðinin çok fazla deðiþmediði
görülmektedir. Buna karþýlýk belirlenen konsantrasyonlarýn hepsi de Türk Gýda Kodeksi Yönetmeliði
ve Codex Alimentarius (FAO/WHO) tarafýndan belirlenen limitlerden daha yüksektir. Ayrýca bu
çalýþmalarda belirlenen lindane (g-HCH) ve heptaklor epoksit miktarlarýnýn da limitlerden yüksek olduðu
tespit edilmiþtir. Son zamanlarda gerçekleþtirilen çalýþmalarda (Yentür ve ark., 2001; Güvenç ve Aksoy,
2010) süt ve süt ürünlerinde herhangi bir organik klorlu pestisite rastlanmamýþtýr. Bu güzel bir sonuçtur.
Ancak yapýlan diðer çalýþmalar (Bulut ve ark., 2010, 2011; Aksoy ve ark., 2011) ürünlerde OK pestisit
varlýðýnýn günümüzde dahi süt ve süt ürünlerinde problem teþkil ettiðini ortaya koymaktadýr.
Sonuç olarak, Türkiyede süt ve süt ürünlerinde organik klorlu pestisit bulunma oranýnýn yüksek
olduðu ancak zamanla azaldýðý görülmektedir. Ancak süt ve süt ürünlerinde bulunmasý ve özellikle de
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anne sütlerine geçebilmelerinden dolayý bu bileþikler günümüzde dahi halk saðlýðýný tehdit edebilmektedir.
Bundan dolayý tarýmsal ürünlerde ve özellikle de bebeklerin ve çocuklarýn geliþiminde rol oynayan süt
ve süt ürünlerinde belirli periyotlarda OK pestisit kontaminasyonlarýnýn belirlenmesi için kontrol
programlarý oluþturulmalýdýr. Çiftçiler pestisit kullanma konusunda bilinçli hale getirilmeli ve belirli
dönemlerde bu konu ile ilgili eðitimler düzenlenmelidir.
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YULAFIN BÝLEÞÝMÝ, HUBUBAT ENDÜSTRÝSÝNDE KULLANIM ALANLARI VE ÝNSAN
SAÐLIÐI ÜZERÝNE ETKÝLERÝ
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ÖZET
Son yýllarda insanlarýn gýdalar hakkýnda bilinçlenmesi ve yaþam standartlarýnýn iyileþmesi
tüketicileri daha saðlýklý ve güvenilir ürün arayýþýna sokmuþtur. Baþta obezite olmak üzere diyabet, kalp
damar hastalýklarý, kabýzlýk gibi birçok hastalýk da bu durumu tetiklemiþtir. Bu geliþmeler doðrultusunda,
üreticiler de yeni ürünler üretme eðilimine girmiþlerdir. Bu amaçla yulaf; zengin diyet lifi içeriði,
yapýsýndaki b-glukan ve amino asit çeþitliliði gibi özellikleri ile bu ihtiyaçlara cevap verebilen önemli
bir gýda maddesi olarak hayatýmýza girmiþtir. Yulaf özellikle ekmek yapýmýnda, ekmeðin besinsel
özelliklerini iyileþtirici bir bileþen olarak oldukça önemlidir. Ürünlerin bileþiminde daha fazla yer almasý
ve daha saðlýklý ürünler üretilmesi için yulaf, birçok araþtýrmaya konu olmaktadýr.
Anahtar Kelimeler: Yulaf, Fýrýn ürünleri, Diyet lifi, Saðlýk

COMPOSITION OATS, GRAIN INDUSTRY USES AND EFFECTS ON HUMAN HEALTH
ABSTRACT
In recent years, people become conscious about foods and get high of their life standards, so
consumers have searched more healthy and safety products. A lot of disease like diabetes, cardiovascular
disease, constipation and especially obesity have affected this situation. Therefore, producers have
needed to produced new products. So, oat is important food in our life due to its high content of dietary
fibre, b-glucan and amino acid in its structure. Oat is very important ingredient especially in bread
making that improved nutritonal properties of bread. Oat has been the subject of several investigations
because of more presenting in product composition and producing more healthy products.
Keywords: Oat, Bakery products, Dietary fibre, Health
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1. GÝRÝÞ
Yulaf (Avena sativa L.), buðday ve arpaya göre daha yeni bir kültür bitkisidir. Yulaf, son yýllara
kadar sadece hayvan beslenmesinde kullanýlýrken, bugün insan beslenmesinde aranan bir ürün olmaya
baþlamýþtýr. Bu amaçla bisküvi, bebek mamasý, yulaf unu, yulaf ezmesi, yulaf gevreði ve yulaf çorbasý
yapýmýnda kullanýlmaktadýr. A.B.D'de kiþi baþýna 2 kg yulaf tanesi tüketilmektedir (Coffman, 1961).
Yulaf, arpa ve çeltik gibi kaplý karyopsisli, kavuzlu tahýl çeþitleri, diðerlerine göre yaklaþýk 2.5
misli fazla ham selüloz içerir. Protein nispetleri ise düþüktür. Tane kavuzdan ayrýldýktan sonraki protein
miktarý pirinçte yine düþük, yulafta buðdayýnkine eþ deðer miktarda, hatta daha fazladýr (Anonim, 2011).
Yulaf; çözünür lifler, proteinler, doymamýþ yað asitleri, vitaminler, mineraller ve fitokimyasallar
gibi deðerli besin maddelerini yüksek miktarda içermektedir (Flander ve ark., 2007). Yulaf son zamanlarda,
yüksek b-glukan içeriði ve antioksidan etkisine sahip bileþikleri nedeniyle araþtýrmalarda ve ticari alanda
dikkat çekmektedir (Gray ve ark., 2000; Wang ve ark., 2007).
Yulafta protein miktarý % 12.4 - 24.4 arasýnda deðiþmekte olup, protein yulafýn kepek kýsýmlarýnda
daha fazla bulunmaktadýr (Robins ve ark., 1971). Protein içeriði yulafýn çeþidine, yetiþtiði þartlara ve
kültüre alýnmasýna baðlý olarak deðiþmektedir. Esansiyel bir aminoasit olan lisin amino asidi diðer
tahýllarda olduðu gibi, yulafta da sýnýrlý olarak bulunmaktadýr (Konak, 2008).
Sütlü, beyaz ve bitter çikolatalarýn zenginleþtirilmesi amacýyla yapýlan bir çalýþmada, çikolatalara
yulaf/pirinç patlaðý eklenmesiyle son ürünün protein ve karbonhidrat miktarýnýn arttýðý ve enerji deðerinin
düþtüðü görülmüþtür (Çaðýndý, 2009).
Saastaominen ve ark. (1989) tarafýndan yapýlan bir çalýþmada yulafýn yað içeriðinin % 3 - 12
(% KM) arasýnda olduðu, hububatlar arasýnda tam tanede en fazla yað içeren tanelerin yulafa ait olduðu
belirtilmiþtir. Kahlon (1989) buðday ve yulaf yaðlarýnýn fizikokimyasal özelliklerinin benzer olduðunu;
yulaf yaðýnýn buðday yaðýna kýyasla daha az doymamýþ yað asidi ve E vitamini içerdiðini bildirmiþtir.
Diðer hububatlarda yað içeriði ruþeymde toplanmasýna raðmen, yulafta tüm taneye yayýlmýþtýr (Konak,
2008). Yulaf lipidleri, polar lipidlerin bir sýnýfý olan glikolipidlerden digalaktosil-digliseritleri (DGDG)
içermektedir. DGDG ekmekçilik açýsýndan büyük önem arz etmektedir. Unda bulunan lipid fraksiyonlarý
protein ve karbonhidratlarla etkileþmesi sonucu, hamurun oluþmasýnda ve stabil ekmek içi özelliklerinin
meydana gelmesinde önemli role sahiptir. DGDGnin bu özellikleri, suda eriyebilen proteinlerden ziyade
hamurun iskeletini oluþturan ve hamurda gazýn tutulmasýndan sorumlu gluten proteinleriyle olan
interaksiyonlarý ve ekmeðin taze olarak muhafazasýnda en önemli rolü üstelenen niþasta ile piþme
sýrasýnda yaptýðý interaksiyonlar ile açýklanabilir (Hoseney, 1970; Pomeranz ve Chung, 1978, Ertugay,
2011).
Paton (1977) tarafýndan yapýlan bir araþtýrmada yulaf niþastasýnýn mutlak yoðunluðu, su baðlama
kapasitesi, amiloz içeriði ve amilopektinin viskozitesinin buðday niþastasýnýn özellikleriyle benzer
olduðu bildirilmiþtir. Yulaf niþastasýnýn amilopektin viskozitesinin buðday niþastasýndan biraz daha
düþük olduðu, amiloz viskozitesinin ise daha yüksek olduðu belirtilmiþtir. Ayrýca yulaf niþastasýnýn
buðday, mýsýr ve patates niþastasýndan daha küçük granüle sahip olduðu ve soðutulan yulaf niþastasý
jelinin, diðer tahýl niþastalarýndan daha elastik, daha az sýký, daha yapýþkan, daha net ve retrogradasyona
daha az duyarlý olduðunu gözlemlemiþtir.
Pomeranz (1986) tarafýndan yapýlan bir çalýþmada yulafýn özellikle B kompleksi ve E vitamini
bakýmýndan zengin olduðu; A, C, D vitaminlerini çok az içerdiði ya da hiç bulunmadýðý tespit edilmiþtir.
Vitaminlerin büyük bir kýsmýnýn kepekte, özellikle aleuron tabakasýnda ve embriyoda bulunduðu
belirtilmiþtir.
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2. YULAFIN ÝNSAN SAÐLIÐI ÜZERÝNE ETKÝLERÝ
Kavuzsuz yulaf unu, protein miktarý yanýnda amino asitlerce de zengindir. Amino asit
kompozisyonu diðer tahýllara göre daha iyi durumdadýr. Buðdayda en az bulunan amino asit, lisin
olmasýna karþýlýk yulaf önemli oranda lisin, arginin, lösin, izolösin amino asitlerini ve ayný zamanda
diðer tahýllarla ayný oranda treonin, metionin ve histidin içermektedir (McKechnie, 1983; Duran ve
ark., 2004).
Tam taneli yulaf önemli miktarda diyet lifi ve özellikle suda çözünen (1-3), (1-4)-b-D-glukan
içerir. Yulaftaki b-glukan miktarý 2.3 - 8.5 g/100 g arasýndadýr (Flander ve ark., 2007). Kolesterolün
düþürülmesini saðlayan b-glukanýn saðlýk üzerine etkileri, günlük yulaf b-glukaný tüketimi 10 g seviyesine
ulaþtýðýnda, gastrointestinal fonksiyon ve glukoz metabolizmasýný düzeltmesi þeklindedir (Malkki ve
Virtanen, 2001; Wang ve ark., 2007).
Antioksidanlar ve diðer fitokimyasallarla birleþen diyet lifi bizi kardiyovasküler hastalýklardan
ve bazý kanser türlerinden koruyabilir (Jacobs ve ark., 1998; Flander ve ark., 2007). Buðday kepeðinin
safra asidi ve sterol atýmýna etkisi tartýþmalý olmasýna raðmen, yulaf kepeðinin diðer suda çözünür lifler
gibi serum kolesterol düzeyini önemli ölçüde düþürdüðü bilinmektedir (Karaoðlu ve Kotancýlar, 2001).
Arpa ve yulafta, buðday ve mýsýrdan daha çok çözünebilen lif bulunur. Ýnsan diyetinde diyet lif
kullanýmýnýn kalp hastalýklarý, kanser, þeker hastalýðý ve obezite ile iliþkisi gösterilmiþtir (Baþer, 2004).
Emmons ve ark. (1999) yaptýklarý araþtýrmada yulafýn özellikle dýþ tabakalarýnýn antioksidan maddeler
ve toplam fenoliklerce zengin olduðunu tespit etmiþlerdir.
Buðdayýn gliadin, çavdar, arpa ve yulafýn prolamin fraksiyonlarýnýn tolere edilememesi neticesinde
ortaya çýkan çölyak hastalýðý, klinik olarak ince baðýrsak mukozasýnýn ve emilimin zarar görmesi sonucu
meydana gelen bir hastalýk olarak tanýmlanýr (Ýþleroðlu ve ark., 2009). Pek çok çölyak hastasý yulaf
tüketmesine raðmen yulafýn mevcut gýda tüzüðüne göre glutensiz olduðu düþünülemez. Toksisitedeki
bu farklýlýklar farklý tahýllardaki faklý prolaminlerin yapýsý ve amino asit diziliþindeki farklýlýktan
kaynaklanýr. Bu nedenle yulaf hem tanede nispî olarak düþük miktarda prolamin içerdiði ve hem de
yulaf prolaminleri az da olsa buðday prolaminlerine benzer olduðu için yulafýn da toksik olabileceði
ileri sürülmüþtür (Karaoðlu ve Kotancýlar, 2001). Yapýlan araþtýrmalarda günlük 50 g yulaf tüketiminin
çölyak hastalarý için toksik olmayacaðý belirlenmiþtir (Skerrit ve ark., 1990).

3. YULAF UNUNUN REOLOJÝK ÖZELLÝKLERÝ
Yulaf unu, yulafýn çekiçli deðirmenlerde ya da düz valsler kullanýlarak öðütülmesiyle elde
edilmektedir. Buðday ununa göre daha iri yapýlý olan yulaf unu, hafif grimsi beyaz renktedir. Yulaf
kepeði ise, yulafýn öðütülmesi ile elde edilen un-kepek karýþýmýnýn elenmesi ve ayrýlmasý ile elde edilir
(Fast ve Caldwell, 1990).
Yulaf, yapýsýnda bulunan b-glukanýn insan saðlýðýna yararlý etkileri nedeniyle gýdalarda daha
fazla kullaným alaný bulmaktadýr (FDA, 1997). Ancak fýrýn ürünlerinde yulaf kullanýmý, yulaf ununun
baðlý formunun yetersizliðinden dolayý sýnýrlýdýr, bu da yulafýn buðday glutenine kýyasla viskoelastik
hamurda gaz tutamamasý þeklinde kendini göstermektedir (Wang ve ark., 2011). Daha fazla miktarda
yulaf kullanýmýnda esas problem, piþirme kalitesinin düþük olmasýdýr (Brümmer ve ark., 1988; Gormley
and Morrissey, 1993; Flander, 2007). Çünkü yulaf proteinleri ýsý uygulamasýyla denatüre olur ve buðday
proteini gibi mükemmel visko-elastik özelliklerine sahip deðildir (Flander ve ark., 2007). Zhang ve
ark.(1998), kavrulmuþ yulaf unundan elde edilen hamurun reolojik özelliklerinin ve ekmek kalitesinin
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olumsuz yönde etkilediði, yulaf ununa buhar uygulamasýnýn ya da buhar + kavurma iþleminin birlikte
uygulanmasýnýn ise bu özellikler üzerine olumlu etkisinin bulunduðu belirtilmiþtir. Ancak yulaf ununa
proteaz ile muamele edilmesi ekmek yapým performansýný iyileþtirebilmektedir (Renzetti ve ark., 2009).
Yulafta bulunan (1-3(1-4)b-D-glukanýn viskozitesi mayalanma iþlemine engel olmakta ve kümes
hayvanlarý için kullanýlan yemlik arpanýn deðerini düþürmektedir (Bamforth, 1985; Campbell ve Bedford,
1992) Bunun yaný sýra, tahýl b-glukan çözeltilerinin yüksek viskozitesi sayesinde, yulaf gumlarýnýn (%
70 - 80, B-glukan) kalýnlaþtýrýcý ajan olarak sosis, salata soslarý ve dondurma formulasyonlarýnda
kullanýmý ticari deðerini artýrmaktadýr (Wood, 1986; Autio ve ark., 1987, 1992).
Yapýlan bir çalýþmada, buðday ununa farklý miktarlarda yulaf unu katýlmasý ile elde edilen
karýþýmlarýn nem içeriði ve Zeleny sedimentasyon deðerlerinin azaldýðý, eter ekstraktý ve kül içeriklerinin
arttýðý ve protein içeriðinde bir deðiþikliðin olmadýðý görülmüþtür. Ayrýca yulaf unu ilavesinin renk
parametrelerinden olan L deðerini, kontrole göre düþürerek ekmeðin iç kabuk renginin beyazlýðýnýn
azalmasýna, a deðerini artýrarak ekmek içi ve kabuðunun kýrmýzýlýðýnýn artmasýna ve b deðerini düþürerek
ekmek içi ve kabuðunun sarýlýðýnýn azalmasýna neden olduðu bildirilmiþtir (Duran ve ark., 2004).
Rieder ve ark. (2011) yaptýðý bir çalýþmada, buðday unu yerine tam arpa unu ve yulaf kepeði
kullanýldýðýnda hamur geliþme süresinin, düþük (63 rpm) ve yüksek hýzlarda (126 rpm) önemli þekilde
arttýðý görülmüþtür. Buðday yerine arpa unu ya da yulaf kepeði kullanýldýðýnda hamur stabilite süresinin
8.6 - 9.8 dakikaya kadar azaldýðý bildirilmiþtir. Ayný çalýþmada, yulaf kepeðinden yapýlmýþ ekmekler;
en yüksek ekmek hacmi, en düþük ekmek içi sertliðini göstermiþtir. Bu durum, yüksek molekül aðýrlýklý
bglukanýn hamurun su fazýnýn viskozitesini artýrdýðý, gaz hücrelerini stabilize ettiði ve bu sebeple de
yüksek ekmek hacmi elde edildiði þeklinde açýklanmýþtýr.
Yulaf ununun, hamurun fiziksel özellikleri ve ekmek kalitesi üzerine etkilerinin araþtýrýldýðý bir
çalýþmada, yulaf unu ilavesinin hamurun stabilitesini, geliþme süresini, uzamaya karþý direncini olumsuz
yönde etkilediði, hamurun uzama kabiliyetini ise artýrdýðý belirtilmiþtir (Ahmadkhani, 1992).
Tablo 1: Klavuzlu yulaf tanesinin yaklaþýk kimyasal bileþimi
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4. HUBUBAT ENDÜSTRÝSÝNDE YULAF KULLANIMI
Yulaf proteini yapýsýnda kükürtlü amino asitleri içeren çok az ve esnek olmayan gluten içerir,
bu nedenle ilave edilen yulaf unu hamurun direncini artýrýrken elastikiyetini azaltýr (Duran ve ark.,
2004). Yapýlan bir çalýþmada yulaf ununa lakkaz ve proteaz preparatlarý ile muamele sonucunda, artan
ekmek spesifik hacmi ve azalan ekmek içi sertliði ve çiðnenebilirlik ile yulaf ekmeðinin tekstürel
kalitesinin iyileþtirilebildiði gösterilmiþtir (Renzetti ve ark., 2009). Ayrýca yulaf ununun içerdiði
pentozanlar yüksek su tutma kapasiteleri ile suyu tutarak sýký hamur oluþmasýna yardýmcý olmaktadýr
(Yin ve Walker, 1992; Duran ve ark., 2004).
Yulaf albuminleri, yumurta beyazý ve soya izolatýyla karþýlaþtýrýlabilir fonksiyonel özelliklere
sahiptir (Ma ve Harwalkar, 1984; Renzetti ve ark., 2009). Yapýlan bir çalýþmada piþirme boyunca proteaz
tarafýndan üretilen düþük molekül aðýrlýklý protein hidrolizatlarýnýn çözünür fraksiyonlarýn fonksiyonel
özelliklerini, çözünür proteinlerin kat arasýnda oluþan gaz/yað ara yüzünün stabilizasyonunu artýrabildiði
(Gan ve ark., 1995) ve böylece yulaf ekmeðinin kalitesinde iyileþtirmeler saðladýðý görülmüþtür (Renzetti
ve ark., 2009). Yapýlan bir çalýþmada 20 g yulaf gevreði/ 100 g buðday unu eklenerek yulaf ekmeðinde
iyi bir kaliteye ulaþýlmýþtýr, bununla birlikte ekmek hacminin, kontrol beyaz buðday ekmeðinin hacminden
% 10 daha küçük olduðu görülmüþtür (Brümmer ve ark., 1988; Flander ve ark., 2007). Daha fazla
miktarda yulaf kullanýmýnda ana problem düþük piþirme kalitesidir (Brümmer ve ark., 1988; Gormley
ve Morrissey, 1993). Yapýlan çalýþmalarda yulaf ununa buðday gluteninin eklenmesi ile hamur iþleme
özelliklerinin ve son ürün kalitesinin geliþtiði görülmüþtür (Flander ve ark., 2007; Salmenkallio-Marttila
ve ark., 2004).
Yulaf ekmeði lezzetli ve hafif bir tada sahiptir ve beyaz buðday ekmeðine saðlýklý bir alternatif
saðlamaktadýr (Flander ve ark., 2010). Yulaf, içine katýldýðý ekmekleri daha uzun süre taze tutan,
mükemmel su tutma özelliklerine sahiptir (McKechnie, 1983; Duran ve ark., 2004). Buðday ekmeðine;
yulaf, yulaf niþastasý ya da yulaf lesitini eklenmesi, ekmeðin bayatlama hýzýný yavaþlatabilmekte, ekmek
içindeki niþastanýn retrogradasyon hýzýný azaltmaktadýr (Forssell ve ark., 1998; Zhang ve ark., 1998;
Flander ve ark., 2007).
Yapýlan bir çalýþmada yulaf ve mýsýr lifi eklenmiþ glutensiz formülasyonlardan elde edilen
ekmeklerin tüketicilerin daha yüksek miktarda toplam diyet lifi almasýný saðladýðý ve ayný zamanda
cazip koyu renkte kabuða, üniform ve iyi gözenekli ekmek içi tekstürüne sahip olduðu bildirilmiþtir
(Sabanis ve ark., 2009).
Oatrim (hidrolize yulaf unu) yapýsýnda b-glukan ve amilodekstrinleri içeren bir ürün olup, yað
ikame maddesi olarak tasarlanmýþtýr. Bu ürün yaðý azaltýlmýþ ve çözünür lifce zenginleþtirilmiþ gýdalarda
(et, çörek, kek, dondurulmuþ tatlýlar, salatalar, salata soslarý, sosisler, çorbalar, mayonez, margarin,
kahvaltýlýk tahýllar ve þekerlemelerde) kullanýlmaktadýr (Inglett, 1990; Inglett ve Grisamore, 1991;
Inglett ve Warner, 1992). Inglett ve ark., (2000) tarafýndan yapýlan bir çalýþmada pirinç kurabiyeleri,
muz keki ve brownilerde tereyaðý yerine % 25 oranýnda Oatrim jeli kullanýlarak üretime uygun fýrýn
ürünleri hazýrlanabildiði belirtilmiþtir. Pirinç kurabiyelerinde % 50 oranýnda Oatrim kullanýmýnýn, kontrol
kurabiyeleriyle karþýlaþtýrýldýðýnda renk, görünüm, tat ve tekstürde istatiksel deðiþimler göstermediði
belirtilmiþtir.
Castrejon ve ark., (2001), ham yulaf yaðýnýn, ekmekte 4 günlük bir periyotta bayatlamayý
geciktirici etkisinin þorteninglere göre daha fazla olduðunu, belirtmiþlerdir. Yulaf yaðýnýn ekmek
özellikleri üzerindeki bu etkisinin ise, niþasta, protein ve diðer ekmek bileþenleri ile etkileþmesini
saðlayan su ve hava seven özellikleri ile iliþkili olduðunu belirtmiþlerdir.
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Yulaf unu kullanýlarak yapýlan bir bisküvi çalýþmasýnda araþtýrmacýlar, buðday ununa % 15
oranýnda yulaf unu eklemiþ biraz önce ekmekte bahsedilen bayatlamayý geciktirici etki bisküvilerde de
tespit edilmiþtir (Dodok ve ark., 1982; Gül ve ark., 2008).
Yapýlan bir araþtýrmada; farklý yaþlardaki panelistlere 3 farklý kalýnlýk seviyesi ve 2 farklý sýcaklýk
uygulamasýnýn denendiði sekiz farklý yulaf gevreði çeþidi (6 deneysel, 2 ticari ürün olarak) denettirilmiþ,
panelistler yulaf gevreklerinin diþlere yapýþmadýðýný ve çok fazla çiðnemeye ihtiyaç duyulmadýðýný
bildirmiþtir. Ayrýca yulaf gevreklerinin çok fazla miktarda süt absorbe etmesi tercih sebebi olarak
belirtilmiþtir. Yaþlý panelistler, yeme kolaylýðýndan dolayý yulaf gevreklerini gençlere göre daha çok
tercih etmiþlerdir (Kalviainen ve ark., 2002).
Yapýlan bir çalýþmada; mýsýr unu, mýsýr niþastasý, yulaf unu, nohut unu, havuç tozu ve fýndýk
ile, besin ögeleri yönünden daha dengeli, kabarmýþ, çerez tipi tahýl bazlý bir atýþtýrmalýk ürün üretilmiþ,
elde edilen ürünlerin besin bileþimlerinin belirlenmesi sonucu % ortalama olarak nem, kül, protein, yað,
karbohidrat ve diyet lif miktarlarý sýrasý ile 7.27; 1.75; 14.54; 4.84; 71.61; 13.22 bulunmuþ ve enerji
deðeri 338 Kal/100 g olarak hesaplanmýþtýr (Özer, 2007)
Ekstrüzyon uygulamalarýnda kullanýlan lifli materyallerden yulaf, kullanýmý sýrasýnda önemli
zorluklar göstermektedir (Fornal ve ark., 1995; Mendonça ve ark., 2000). Yulafýn yüksek yað, düþük
niþasta ve yüksek (1-3), (1-4)-b-D-glukan içeriði, ekstüzyon uygulamalarýnda uygun proses parametrelerinin
seçimini güçleþtirmektedir.
Gualberto ve ark., (1998)de, ekstrüzyon prosesinin fitik asit, çözünür ve çözünmez diyet lifi
içeriði üzerine etkilerini araþtýrdýklarý çalýþmalarýnda, buðday, yulaf ve pirinç kepeði kullanmýþlar,
ektrüzyonun buðday kepeðinin çözünmez diyet lifi içeriðine etkisinin bulunmadýðý buna raðmen çift
vidalý extrüderde farklý vida hýzlarýnda extrüde edilmiþ yulaf kepeðinin çözünmez diyet lifinin azaldýðýný,
çözünür diyet lifinin ise arttýðýný ve bu artýþýn istatistiksel olarak önemli olduðunu belirlemiþlerdir. Bu
durumu ise; çözünmez diyet lifinin ekstrüder silindiri içinde parçalanmasýndan dolayý çözünür diyet
lifine dönüþmesi ile açýklamýþlardýr.
Þanlýoðlu ve Özkaya, (1999)nýn yulaf ezmesi eklenerek yapýlan bir makarna denemesinde,
katkýlý makarnanýn ham lif miktarýnýn þahit örneklere göre oldukça yüksek çýktýðý ve kül miktarýnda
da artma görüldüðü belirtilmiþtir. Eklenen yulaf ezmesi oranýna baðlý olarak, makarnanýn parlaklýk
parametresinin düþtüðü, sarý renk deðerinin azaldýðý görülmüþtür. Makarna yüzeyinde çatlak oranýnýn
arttýðý ve renkte koyulaþma görüldüðü, beyaz benek miktarýnýn arttýðý, damarlanma ve yüzeyde pürüzlenme
meydana geldiði bildirilmiþtir
Çelik ve ark. (2004), geleneksel olarak üretilen kuskusa yumurta, soya unu ve yulaf unu ilave
ederek zenginleþtirmiþlerdir. Soya unu ve yulaf unu ilavesi protein içeriðini, kalsiyum, potasyum ve
demir içeriðini artýrmýþtýr. Duyusal özelliklerinde etkilendiðini belirten araþtýrmacýlar, panelistlerin
geleneksel kuskusu, yumurtalý yada soya unu ile yapýlan kuskusu, yulaf unu ile yapýlan kuskusa tercih
ettiklerini belirtmiþlerdir.
Eriþte üzerine yapýlan bir çalýþmada, eriþte örneklerine farklý oranlarda (% 10, 20, 30 ve 40)
yulaf unu eklenmiþ, ayrýca eriþteler yumurta katkýlý ve katkýsýz ve sodyum steroil-2-laktilat (SSL) katkýlý
ve katkýsýz olarak üretilmiþtir. Yulaf unu kullanýmýnýn, eriþtenin nem miktarýný düþürdüðü; kül, protein,
yað ve mineral madde miktarýný yükselttiði belirtilmiþtir. Renk parametrelerinde ise olumsuz bir etkiye
neden olduðu, parlaklýk deðerini düþürürken, kýrmýzýlýk ve sarýlýk deðerlerini artýrdýðý bildirilmiþtir.
Ayrýca yulaf unu ilavesinin suya geçen madde miktarýný artýrdýðý, hacim artýþ oranýný azaltarak piþme
kalitesine olumsuz etkide bulunduðu görülmüþtür (Aydýn, 2009).
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5. SONUÇ
Yulaf yapýsýnda bulunan zengin amino asit bileþimi, b-glukan içeriði, antioksidan etkisine sahip
bileþikler ve diyet lifi ile insan beslenmesinde oldukça önemli ve faydalý olduðu yapýlan çalýþmalarla
ortaya konmuþtur (Jacobs ve ark., 1998; Flander ve ark., 2007).
Yapýlan çalýþmalar yulafýn fýrýn ürünlerine katýldýðýnda ürünlerin besinsel ve duyusal özellikleri
üzerinde olumlu sonuçlar verdiðini göstermiþtir. Ancak özellikle ekmek yapýmýnda Ahmadkhani (1992)
tarafýndan yapýlan çalýþmada da belirtildiði gibi, yulaf unu ilavesinin hamurun fiziksel özellikleri ve
ekmek kalitesi üzerine olumsuz sonuçlara sebep olduðu ve yulaf proteinlerinin istenen visko-elastik
hamur yapýsýný oluþturmada yetersiz olduðu görülmüþtür. Bu durumun Flander ve ark. (2007) ve
Salmenkallio-Marttila ve ark. (2004) tarafýndan yapýlan çalýþmalarda yulaf ununa gluten eklenmesiyle
iyileþtirilebileceði görülmüþtür.
Günümüzde görülen kanser, obezite, kabýzlýk, diyabet gibi birçok hastalýðýn diyet lifi ile iliþkili
olduðu yapýlan araþtýrmalarda görülmüþ ve bu durum diyet lifi alýmýnýn önemini ortaya koymuþtur
(Köksel ve Özboy; 1993; Chaudhari, 1999; Çaðýndý, 2009).
Yulaf; kolesterol, diyabet, kardiyovasküler hastalýklar, obezite ve kanser gibi hastalýklara karþý
günlük diyette mutlaka bulundurulmasý gereken ve eklendiði ürünü besinsel ve duyusal özellikler
açýsýndan zenginleþtiren fonksiyonel öneme sahip bir tahýl çeþitidir.
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ÖZET
Protein oranýnýn çok yüksek olmasý, doðada bulunan hemen hemen tüm amino asitleri içermesi,
vitamin yönünden zengin , biyolojik deðerinin yüksek olmasý su ürünlerini deðerli kýlmaktadýr. Bu kadar
deðerli olan su ürünleri mevcut besin maddeleri içinde en hýzlý bozulan ve en seri kokuþan besin
maddelerinden birisidir. Balýk yakalandýktan itibaren uygun koþullarda muhafaza edilmediðinde birkaç
saat içinde bozulabilmektedir. Bu nedenle balýklar da dahil su ürünleri yakalandýktan veya avlandýktan
Su ürünleri içerdiði besin bileþenleri yönünden en deðerli gýda maddesidir sonra uygun tekniklerle
korunmalý, taþýnmalý ve iþlenmelidir. Soðutma, dondurma, kurutma, tuzlama ve tütsüleme balýk
muhafazasýnda kullanýlan önemli tekniklerdir. Geliþen teknolojiyle beraber bu koruma yöntemlerinin
yanýnda alternatif koruma metotlarý üzerinde de araþtýrmalar yapýlmaktadýr. Radyasyon (ýþýnlama)
uygulamasý da geleneksel olmayan alternatif koruma yöntemlerinden birisidir. Su ürünleri üretim ve
iþleme aþamalarýnda ýþýnlama uygulamalarý yapýlmaktadýr. Bu derlemede, gýda maddelerinin muhafaza
yöntemleri arasýnda yer alan ýþýnlama teknolojisi ve gýda ýþýnlamada kullanýlan ýþýnlar üzerinde durulmuþtur.
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THE IRRIDATION TECHNOLOGY IN AQUATIC PRODUCTS
ABSTRACT
Aquatic products are most valuable because of their nutritient compounds. Aquatic products
are valuable because of its highly biological structure and protein proportion, rich vitamin contents and
contain of almost all the amino acids in nature. So aquatic products are nutritient matter the fastest
perishable and the serial spoilage in present nutrient compounds. Fish can be spoilaged within a few
hours if not kept under appropriate conditions. For these reasons, aquatic products including fish after
caught appropriate techniques must be protected, transported and processed. Freezing, smoking, drying
and salting processes have important techniques in fish preservation. Addition to this protection methods
with the developing technology research being done on alternative methods of protection. Radiation
(irradiation) application is one of the non-traditional methods of alternative protection. Aquatic products
can be performed of irradiation on production and processing stages. In this review, radiations and
irridation technologies that are very important for food preservation is mentioned.
Keywords: Aquatic products, irridation, technology.
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1. GÝRÝÞ
Bütün ülkeler halkýn ihtiyaç duyduðu saðlýklý ve besleyici gýda maddelerini doðrudan ve dolaylý
olarak saðlamakla yükümlüdür. Bu gýda maddelerinin çok çeþitli ve yüksek kalitede olmasý insan saðlýðý
açýsýndan son derece önemlidir. Ýklim þartlarýndaki deðiþimler, teknolojik yetersizlikler, çoðu gýdalarýn
mevsimlik olmasý ve bunlarda oluþan doðal bozulmalar ülkelerin her an yüksek kalitede gýda maddelerini
bulmalarýný zorlaþtýrýr. Bu nedenle tüm ülkeler, gýdalarýn bozulmadan uzun süre saklanabilmelerini
saðlayacak gýda koruma yöntemleri üzerinde önemle durmaktadýr. Bu amaca yönelik olarak tarihsel
süreç içerisinde kurutma, tuzlama, mayalama, konserve gibi yöntemler oldukça yaygýn bir þekilde
kullanýlmýþ ve halende kullanýlmaktadýr. Geliþen teknolojiyle beraber bu koruma yöntemlerinin yanýnda
alternatif koruma metotlarý üzerinde de araþtýrmalar yapýlmaktadýr. Gýdalar üzerinde radyasyon (ýþýnlama)
uygulamasý da geleneksel olmayan alternatif koruma yöntemlerinden birisidir (Yýldýrým 2010).
Gýda ýþýnlama teknolojisi, gýdalarýn kalitelerinin korunmasý, hijyenlerinin saðlanmasý ve muhafaza
sürelerinin uzatýlmasý için geliþtirilen bir teknolojidir. Bu teknoloji, ýsý enerjisinden yararlanýlarak
gerçekleþtirilen pastörizasyon, konserve ve dondurma yöntemleri gibi fiziksel bir uygulamadýr. Gýda
ýþýnlama iþlemi; gýdalarda bozulmaya sebep olan mikroorganizmalar ve biyokimyasal olaylarýn miktar
ve faaliyetlerinin engellenmesi, azaltýlmasý, yok edilmesi, gýdalarýn raf ömürlerinin uzatýlmasý, olgunlaþma
süresinin kontrolü veya müteakip iþlemlerdeki istenen deðiþiklikleri saðlamak amaçlarýndan biri veya
bir kaçý için belirlenmiþ ýþýnlama dozunda, uygun teknolojik ve hijyenik koþullarda yapýlýr (Anonim 2012).
Iþýnlama teknolojisi; tahýllarda, kuru meyve ve sebzelerde, kabuklu yemiþlerde, baharatta ve
taze meyvelerde böceklenmeyi engellemek; meyvelerin hasat sonrasý olgunlaþmasýný düzenlemek, et
ve balýklarda parazitleri elimine etmek, taze meyve ve sebzelerde bozulmaya neden olan mikroorganizmalarý
inaktive etmek; et, tavuk, balýk, su ürünleri ve baharatta patojen mikroorganizmalarý elimine ederek
raf ömrünü uzatmak; yumru gýdalarýn (patates, soðan gibi) filizlenmesini önlemek amacýyla kullanýlmaktadýr
(Çetinkaya ve Halkman 2006).
Iþýnlama gýdalarda radyoaktiviteye neden olmayan fiziksel bir proses, bir enerji girdisidir. Bu
enerjinin miktarý ýþýnlama absorblama dozu olarak tanýmlanýr ve birimi rad (1 rad = 100 erg g-1) veya
graydýr (1 gray = 100 rad). Geçtiði bir gram maddede 100 erglik enerji býrakýr ve buna 1 rad denir
(Korel ve Orman 2005; Lagunas-Solar 1995).
Gýdalarda muhafaza amaçlý ýþýnlama uygulamasý 20. yy. baþlarýnda geliþmeye baþlamýþ ve ilk
kez 1930 yýlýnda gýdalarda kullanýlmaya kullanýlmýþtýr (Mol ve Ceylan 2011; Özden 2004). Ancak
istenilen geliþme Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) ve Uluslararasý Atom Enerji Kurumu tarafýndan ýþýnlanmýþ
gýdalarýn insan tüketimine uygun olduðunun belirtilmesi ile baþlamýþtýr (Alkan 2008; Mol ve Ceylan 2011).
Tüketicinin ýþýnlanmýþ ürünlerle ilgili olarak bilgilendirmesini saðlamak amacýyla 1980 yýlýnda
ýþýnlama yapýlmýþ ürün paketi üzerine radura sembolü konmaya baþlamýþtýr. Iþýnlanmýþ gýdalarýn,
etiketlerinde radura olarak bilinen sembolü içermeleri yasal bir zorunluluktur. Amerika Birleþik Devletleri
Gýda ve Ýlaç Dairesi (USFDA) ýþýnlanmýþ gýdalarýn ambalajlarýnda radura sembolu ile birlikte Iþýnlanmýþtýr
veya Iþýnlama Ýþlemi yapýlmýþtýr ibarelerinin kullanýlmasýný þart koþmuþtur (A.D.A 2000; Aydemir
Atasever ve Atasever 2007; Korel ve Orman 2005; Mol ve Ceylan 2011; Smith ve Pillai 2004; Webb
ve Penner 2000).
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Þekil 1. Iþýnlanmýþ gýdayý ifade eden radura sembolü

2. GIDA IÞINLANMASINDA KULLANILAN IÞINLAR
Radyoaktif maddeler, atomlarýnýn sürekli olarak parçalanmasý sýrasýnda çevreye bazý ýþýnlar
(alfa, beta, gama, X-ýþýnlarý gibi) yayarlar. Bu ýþýnlar çarptýklarý materyalde elektrik yüklü iyonlarýn
oluþmasýna neden olurlar. Bu ýþýnlara iyonize ýþýn adý verilir. Ýyonize ýþýn; iyonize olmayan görünür ýþýk,
televizyon ve radyo dalgalarý ile mikrodalgadan daha fazla enerjiye sahiptir. (Acar 1999; Yýldýrým 2010).
Gýda ýþýnlama; gýdalarýn iyonize enerji olarak da adlandýrýlan iyonize ýþýnlarla muamele edilmesidir.
Gýdalarýn muhafazasýnda gama ýþýnlarý, X ýþýnlarý ve hýzlandýrýlmýþ elektron ýþýnlarý kullanýlmaktadýr
(A.D.A 2000; Aydemir Atasever ve Atasever 2007; Lacroix ve Ouattar 2000; Olson 1998; WHO 1994).
2.1. Gama ýþýnlarý: Gama ýþýnlarý endüstride en yaygýn olarak kullanýlan radyasyon çeþididir (A.D.A
2000; Aydemir Atasever ve Atasever 2007; Diehl 1995; Yýldýrým 2010; Swallow 1991; WHO 1994).
Kapalý Kobalt-60 (Co-60) ve Sezyum-137 (Cs-137) kaynaklarýndan yayýlan ýþýnlardýr. Iþýnlar direkt
olarak ýþýnlanacak gýdanýn üzerine verilir. Gýda hiçbir zaman kobalt ve sezyum ile direkt temas ettirilmez,
böylece gýdalar radyoaktif özellik kazanmazlar (Korel ve Orman 2005; Mol ve Ceylan 2011; Yýldýrým
2010 ).
2.2. X-ýþýnlarý: Elektron hýzlandýrýcýlarýnda üretilmiþ yüksek enerjili elektronlarýn tungsten bir plakaya
çarptýrýlmasý ve bu çarpýþma sonucu elektronlar durdurulurken elektronlarýn kaybettiði enerji X ýþýnlarý
olarak yayýnlanýr. Bu olaya Bremmstrahlung (Frenleme ýþýný) olayý, çýkan X ýþýnlarýnýn oluþturduðu
sürekli spektruma da Bremmstrahlung adý verilir (Demirezen ve Çetinkaya 2003). X-ýþýnlarý 5 MeV
(milyon elektron volt) ve daha düþük enerjide çalýþan kaynaklardan üretilmektedir (Anonim 1999a;
Korel ve Orman 2005).
2.3. Elektron Hýzlandýrýcýlar: Elektron hýzlandýrýcýlarýnda elektronlar, ýþýk hýzýna yakýn bir hýza ulaþtýrma
kapasitesindeki cihazlarda üretilir. Radyoaktif kaynak içermezler. Hýzlandýrýlmýþ elektronlar 10 MeV
ve daha düþük enerjide çalýþan jeneratörlerde üretilmektedir. Hýzlandýrýlmýþ elektronlarýn dezavantajý
penetrasyon gücünün düþük olmasýdýr (Aydemir Atasever ve Aydemir 2007; Yýldýrým 2010; Webb ve
Penner 2000).
Ýstenilen etkiye ve doza göre ýþýnlamada kullanýlan dozlar farklýlýk arz etmesine raðmen bunlar,
üç grupta toplanmaktadýr (Mol ve Ceylan 2011; Morehouse 1998).
2.3.1. Radapertizasyon: 50 kGylik yüksek doz ýþýnlama ile deniz ürünlerindeki mikroflora
populasyonunun hepsini inhibe etmek için kullanýlan tekniktir. Bu sayede ürün steril hale getirilebilmektedir.
Ancak, yüksek dozlardaki ýþýnlamaya baðlý olarak ürünün tadýnda ve tekstüründe hoþa gitmeyen özellikler
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oluþabilmektedir. World Health Organisation (WHO) uzmanlar komitesi, gýdalarýn maksimum 10 kGy
doz ile ýþýnlanabileceðini ve bu dozun raf ömrü için yeterli olduðunu belirtmiþtir. Özellikle su ürünleri
ve kümes hayvanlarýnýn etlerinin sterilizasyonun da kullanýlýr (Bari ve ark. 2000; Çadýrcý ve Göncüoðlu
2008; Mol ve Ceylan 2011).
2.3.2. Radurizasyon: 1-5 kGy arasýnda doz uygulanarak mikroorganizmalarýn %90-95lik bir oranýnýn
inaktive edilmesi esasýna dayanmaktadýr. Bu uygulama sonrasýnda ürün optimum koþullarda dahi
saklansa bile bir müddet sonra bozulmaktadýr (Çadýrcý ve Göncüoðlu 2008). Daha çok gýdalardaki
böcekleri ve parazitleri öldürür ve bitkilerde çimlenmeyi engeller (Yücel ve ark. 2008).
2.3.3. Radisidasyon: 5-8 kGylik dozlar uygulanarak spor oluþturmayan patojenlerin inhibisyonu
saðlanabilmektedir. Ancak, 5 kGy dozun üründe renk, tat, koku ve tekstüründe bozulmalara yol açabileceði
de belirtilmektedir. Bu sebeplerden radurizasyonun toksikolojik bir sorun yaratmadan ve ürünün
organoleptik özelliklerini bozmadan, besinsel deðer kaybýna yol açmadan uygulanabilecek en geçerli
metot olduðu bildirilmektedir. Tatlý su ve deniz balýklarýna uygulanacak 0,75-2,5 kGy ýþýn ile raf
ömürlerinin optimum düzeyde uzatýlabileceði açýklanmaktadýr. Genel olarak ton, somon, ringa gibi
yaðsýz balýklarýn yaðlý balýklara oranla ýþýnlamaya daha uygun olduðu, yaðsýz balýklarda ýþýnlamaya
baðlý renk deðiþikliði ve ransiditenin daha az þekillendiði tespit edilmiþtir (Çadýrcý ve Göncüoðlu 2008;
Gelosa 2001).

3. IÞINLAMANIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI
Gýdalarýn ýþýnlama ile korunmasý bir soðuk prosestir. Bu durum gýdalarýn kalitesinin korunmasýnda
ýþýnlamanýn diðer metotlara karþý en büyük avantajýdýr. Ýyonize radyasyon ile muhafazanýn enerji ihtiyacý,
konserve, soðutma ve dondurmaya göre daha düþüktür. Paketlenmiþ ve dondurulmuþ gýdalara rahatlýkla
uygulanabilir. Uygulama sonrasý bekleme süresi gerektirmez. Kimyasal kalýntý býrakmadan güvenli ve
raf ömrü uzun gýda üretimini saðlayan otomatik olarak kontrol edilebilen bir metottur (Anonim 1988;
Anonim 1999b; Demirci ve Güner 2008; Çetinkaya ve Ýç 2006; Ohlsson ve Bengtsson 2002). Iþýnlama
ile taze ve donmuþ su ürünlerinin kalitesinde meydana gelen kayýplarýn azaltýlmasý ve hijyenik kalitenin
iyileþtirilmesi de saðlanabilmektedir (Mol ve Ceylan 2011; Venugopal ve ark. 1999).
Ayrýca ýþýnlama, gýdalarýn raf ömrünü uzatma, mikrobiyal yükü azaltma, üremeyi önleme,
mikroorganizma faaliyetlerini durdurma, filizlenmeyi (örneðin; patates, soðan, sarýmsakta) ve aþýrý
olgunlaþmayý önleme, parazit bulaþma kaynaklarýný ve hastalýklarý engelleme, böcek ve zararlýlarý yok
etme, steril ürün elde etme, kahve kavurma, gýda koruyucusu olarak kullanýlan bazý kimyasal maddelerin
kullanýmýný azaltma veya ortadan kaldýrma (örneðin etlerde nitrit-nitrat kullanýmýný azaltma), meyve
ve sebzede çürümeyi önleme, kuru gýdalarý küflere karþý koruma, fungisit kalýntý problemi giderme
amacýyla uygulanmakta ve gýdalar ambalajlýyken sterilizasyon saðlanmaktadýr (Korel ve Orman 2005;
Lagunas-Solar 1995; Olson 1998).
Dezavantajlarý ise, iyonize radyasyon yatýrým maliyeti yüksek bir metottur. Kontamine olmuþ
gýdadaki bakterileri yok etse bile toksinleri yok edemez. Radyasyon uygulamasý ile mikroorganizmalarda
direnç geliþimi ortaya çýkabilir. Mikrobiyolojik güvenlik ve duyusal kaliteyi dengelemek için, iyonize
radyasyonun ýsýtma, hidrostatik basýnç gibi diðer muhafaza yöntemlerle birlikte kullanýlmasý gerekir.
Toplumumuz, ýþýnlamaya tabi tutulmuþ gýdalar ile ilgili önyargý ve yanlýþ görüþlere sahiptir (Anonim
1999b; Demirci ve Güner 2008; Morehouse 1998; Ohlsson ve Bengtsson 2002).
Balýklarýn ýþýnlanmasýyla ilgili çeþitli çalýþmalar mevcuttur. Özden ve ark. (2007) tarafýndan
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yapýlan bir araþtýrmada, ýþýnlanmamýþ ve ýþýnlanmýþ (2,5 ve 5 kGy) levrek (Dicentrarchus labrax)
balýklarý 4°Cde depolanmýþtýr. Depolama süresince örnekler kimyasal, duyusal ve mikrobiyolojik
analizlere tabi tutulmuþtur. Iþýnlanma uygulanmýþ levreklerin mikrobiyal yükünün, TVB-N ve TMAN deðerlerinin kontrol grubuna kýyasla daha düþük olduðu tespit edilmiþtir. Duyusal, kimyasal ve
mikrobiyolojik parametreler dikkate alýndýðýnda ise raf ömrünün ýþýnlanmamýþ ve ýþýnlanmýþ (2,5 ve 5
kGy) örneklerde sýrasýyla 13, 15 ve 17 gün olduðu bildirilmiþtir.
Iþýnlanmamýþ, tuzlanmýþ ve vakum paketlenmiþ çipuranýn 4°Cnin altýndaki sýcaklýkta
depolandýðýnda 14-15 günlük raf ömrüne sahip olduðu, 1 ve 3 kGy ýþýnlama uygulanmýþ, tuzlanmýþ ve
vakum paketlenmiþ çipuranýn ise raf ömrünün 27-28 gün olduðu saptanmýþtýr (Chouliara ve ark. 2004).
Inuður (2006) tarafýndan ýþýnlanmamýþ ve ýþýnlanmýþ (2,5-5 kGy) çipura (Sparus aurata) ve
levrek (Dicentrarchus labrax) balýklarý üzerinde yapýlan bir araþtýrmada, balýklar sýzdýrmaz buz torbalarýyla
strafor kutular içerisinde +4±1°Cde depolanmýþ ve depolama süresince örneklerin duyusal, kimyasal
ve mikrobiyolojik özellikleri analiz edilmiþtir. Duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik analiz sonuçlarýna
göre ýþýnlanmamýþ çipuranýn raf ömrü 13 gün, 2,5 kGy dozunda ýþýnlama yapýlmýþ çipuranýn raf ömrü
15 gün ve 5 kGy dozunda ýþýnlama yapýlmýþ olan çipuranýn raf ömrü17 gün, ýþýnlamamýþ levreðin raf
ömrü 9 gün, 2,5 kGy dozunda ýþýnlanmýþ levreðin raf ömrü 13 gün ve 5 kGy dozunda ýþýnlamýþ levreðin
raf ömrünün ise 17 gün olduðu bildirilmiþtir.
Oraei ve ark. (2011), tarafýndan ýþýnlanmamýþ ve ýþýnlanmýþ (1, 3 ve 5 kGy) gökkuþaðý alabalýðý
(Oncorhynchus mykiss) üzerinde yapýlan bir çalýþmada, örnekler -20°Cde 5 ay boyunca depolanmýþ
ve depolama süresince örneklerin mikrobiyolojik özellikleri incelenmiþtir. Iþýnlanmamýþ örneklerde
bakteri sayýsý 4,38 log kob/g iken, 1 kGylik dozda ýþýnlanan örneklerde 3,45 log kob/g olduðu, 3 ve 5
kGyde ýþýnlanan örneklerde ise bakteri geliþimine rastlanmadýðý belirlenmiþtir.
Çipura (Sparus aurata) balýklarý ile yürütülen bir çalýþmada, örnekler 2,5 ve 5 kGy ýþýnlama iþlemine
tabi tutulduktan sonra 2-4°Cde depolanmýþ ve proximate, yað asidi ve amino asit kompozisyonu
incelenmiþtir. Doymuþ ve tekli doymuþ yað asit içeriklerinin ýþýnlanmamýþ örneklerde azaldýðý, ýþýnlama
(2,5 ve 5 kGy) uygulanmýþ örneklerde ise arttýðý saptanmýþtýr. Ayrýca çoklu doymamýþ yað asitleri
içeriklerinin ise ýþýnlanmýþ örneklerde, ýþýnlanmamýþlara göre daha düþük olduðu tespit edilmiþtir (Erkan
ve Özden 2007).
4. SONUÇ
Sonuç olarak; ýþýnlanma, gýda üretiminde güvenli ve etkili bir prosestir. Gýda ýþýnlamasý konusunda
yapýlan çok sayýda bilimsel araþtýrma ýþýnlama prosesinin özellikle gýda güvenliði açýsýndan oldukça
önemli bir araç olduðunu göstermiþtir. Ancak tüketiciler gýda ýþýnlamasý hakkýnda yanlýþ görüþlere
sahiptirler. Bu tekniðin gereken önemi kazanmasý için tüketicilerin bu konuda çok iyi bilgilendirilmesi
ve teþhis yöntemlerinin geliþtirilmesi gerekmektedir. Ayrýca gýda ýþýnlama yönteminin diðer muhafaza
yöntemleriyle birlikte kullanýlmasý halinde gýda güvenliði ve kalitesi açýsýndan daha iyi sonuçlarýn
alýnabileceði düþünülmektedir. Özellikle su ürünlerinin hýzlý bozulabilir yapýsý ve patojen riski göz
önünde bulundurulduðunda ýþýnlamanýn diðer muhafaza teknikleriyle birlikte kullanýldýðýnda önemli
bir araþtýrma alanýný ortaya çýkaracaktýr.
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ÖZET
Minimal iþlenmiþ gýdalar, meyve ve sebzelerin istenmeyen kýsýmlarýnýn uzaklaþtýrýlýp, gerekli
ise soyulup, doðranmasý ve ardýndan ambalajlanmasý ile hazýrlanan, yüksek besin deðerine sahip,
tüketimi pratik, tazeliðini koruyan kullanýma hazýr ürünlerdir. Tüketim kolaylýðý ve besleyici özelliði
açýsýndan minimal iþlenmiþ gýdalar yeni nesil tüketiciler tarafýndan tercih edilmekte ve minimal iþlenmiþ
gýda endüstrisi hýzla geliþmektedir. Minimal iþlenmiþ gýdalar hakkýnda tüketici ve üreticileri bilgilendirmek
amacýyla hazýrlanan bu derlemede, genel bilgilerin yaný sýra, ürünün mikrobiyal güvenliðinin saðlanmasý,
kalite ve besin deðerinin korunmasý amacýyla geliþtirilen yöntemlere deðinilmiþtir.
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ABSTRACT
Fresh-cut foods are minimally processed fruits and vegetables prepared through the process
of trimming, if necessary peeling, cutting and packaging. Being convenient and nutritional, these fresh
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1. GÝRÝÞ
Bir tarým bölgesi olan Türkiye de, 2012 yýlý TUÝK verilerine göre yaklaþýk olarak 27.8 milyon
ton sebze, 18 milyon ton meyve üretilmiþtir. Kiþi baþýna yýllýk sebze tüketiminin 266 Kg ve meyve
tüketiminin de 7.4 Kg olduðu ülkemizde, gün geçtikçe sebze ve meyve tüketimine yönelim artmaktadýr
(Anonim 2010).
Günümüzde tüketiciler, minimal olarak iþlenmiþ, insan saðlýðýna faydalý olduðu kanýtlanmýþ,
kolaylýkla ve kýsa sürede hazýrlanýp tüketilebilen doðal gýdalara yönelmektedir (Sonti 2003, Oliu ve
ark. 2010). Amerika da yapýlan bir araþtýrmada, 2005 yýlýndan 2010 yýlýna kadar tüketime hazýr sebze
satýþlarý %34,8; meyve satýþlarý ise %23,3 oranýnda artýþ göstermiþtir (Pedera 2010). Bu yöneliþin ana
sebepleri olarak, yoðun ve hýzlý iþ yaþamý, saðlýklý beslenme konularýnda bilincin yükselmesi, satýn alma
gücündeki artýþ sayýlabilir (Sonti 2003). FMI (Food Marketing Insitute) ýn 2009 yýlýnda yaptýðý Shopping
for Health baþlýklý araþtýrmasýnda, katýlýmcýlara saðlýklý gýda tüketmeme nedenleri sorulmuþ ve
katýlýmcýlarýn %34 ü tüketiminin zaman almasýný, %37 si ise, ev dýþýnda ulaþýlabilir olmamasýný gerekçe
göstermiþtir (Carlo 2009). Amerika daki 2008 resesyonu sonrasý, tüketicilerin satýn alma gücündeki
azalýþ nedeniyle, minimal iþlenmiþ sebze satýþlarýnýn %4, meyve satýþlarýnýn ise %14 azalýþ gösterdiði
ancak, iyileþen ekonomi ile iliþkili olarak 2010 yýlýnda satýþlarýn tekrar artmaya baþladýðý rapor edilmiþtir
(Cook 2011). Ayrýca yemek hizmeti veren kuruluþlar, iþ gücünü ve atýk miktarýný azaltmasý sebebiyle
bu ürünleri kullanmaktadýr (Sonti 2003).
Minimal iþlenmiþ gýdalar, meyve ve sebzelerin istenmeyen kýsýmlarýnýn uzaklaþtýrýlýp, gerekli
ise soyulup, doðranmasý ve ardýndan ambalajlanmasý ile üretilen, yüksek besin deðerine sahip, tüketimi
pratik, tazeliðini koruyan kullanýma hazýr gýdalardýr (James ve Ngarmsak 2010).
Minimal iþlenmiþ meyve ve sebzeler, orijinal hallerinden yalnýzca fiziksel olarak deðiþim
gösteren (kesme, doðrama, dilimleme vb. iþlemler ile) ve iþleme sonrasýnda da taze hallerini koruyan
gýdalardýr (Garrett 1997, Olivas ve Barbosa-Cánovas 2005).
Meyve ve sebzeleri minimal olarak iþlemede iki temel amaç söz konusudur. Bunlardan ilki,
ürünün besinsel kalitesini kaybetmeden tazeliðini korumak; ikincisi ise farklý bölgelere de daðýtýmýný
olanaklý kýlacak þekilde ürünün raf ömrünü uzatmak ve tüketilebilirliðini arttýrmaktýr (Ahvenainen
2000).
Dünya pazarýnda genel olarak yer alan minimal iþlenmiþ meyveler arasýnda, kavun, karpuz,
mango, papaya, greyfurt, ananas ve bunlarýn karýþýmlarý yer almaktadýr. Minimal iþlenmiþ sebzelere
örnek olarak ise; soyulmuþ küçük havuç (baby carrots), mýsýr koçaný, brokoli, karnabahar, kuþkonmaz,
kereviz sapý, lahana ve yer elmasý verilebilir. Bunlarýn yaný sýra, yapraklý sebzelerin doðranmasý ile
hazýrlanan minimal iþlenmiþ salatalar da dünya pazarýna sunulmakta ve talep görmektedir (James ve
Ngarmsak 2010).
Minimal iþlenmiþ gýda endüstrisi 1980 yýlýndan bu yana Avrupa ülkelerinde hýzla geliþmektedir.
Özellikle Ýngiltere, Ýtalya, Hollanda, Ýspanya ve Ýsviçre nin minimal iþlenmiþ gýda pazarýnda etkili
olduklarý görülmektedir. Asya ülkelerinde minimal iþlenmiþ gýda ürünlerine hýzla artan ilgiye raðmen,
ürünler genel olarak açýk hava pazarlarýnda ve standlarda satýlmakta, güvenli ve uzun raf ömrüne sahip
ürünler bu pazarda yer almamaktadýr. Geliþmekte olan ülkelerde, deðiþen sosyal yaþam, minimal iþlenmiþ
ürünler için yeni pazar fýrsatlarý oluþturmaktadýr. Ancak, bu ülkelerde kalite ile soðuk zincirin
korunamamasý, üretim tesislerindeki ekipman ve teknoloji yetersizliði, ürünlerde zirai ilaç kalýntýlarýnýn
bulunmasý, geliþen bu sektör için sorun teþkil etmektedir (James ve Ngarmsak 2010).
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2. MÝNÝMAL ÝÞLENMÝÞ GIDALARIN MUHAFAZASI
Minimal iþlenmiþ gýdalar, minimal olarak iþlem görmelerine raðmen, doðal bütünlüklerinin
bozulmasý sebebiyle mikrobiyal ve kimyasal deðiþimlere açýk hale gelmekte ve kýsa sürede bozulma
eðilimi göstermektedir. Bu nedenle, bu gýdalarda mikrobiyal güvenliði saðlamak, duyusal kalite ve
besin deðerini korumak amacýyla çeþitli uygulamalar yapýlmaktadýr (Oliu ve ark. 2010).
Ýþleme sýrasýnda meyve ve sebzelerin hücre zarlarýnýn parçalanmasýyla, bozulmaya neden olan
mikrooganizmalar ve patojenler için besin kaynaðý oluþmaktadýr. Ortamda patojen mikroorganizmalarýn
geliþmesi için uygun su aktivitesi ve asitlik deðeri saðlanýyorsa, mikrobiyal geliþim kaçýnýlmaz olmaktadýr.
Sebzeler 5 ve 5 in üzerindeki pH deðerlerine sahip olmalarý nedeniyle, meyvelere kýyasla mikroorganizma
geliþimine daha açýktýr. 2006 yýlýnda Amerikada E.coli O157:H7 ile kontamine olmuþ ýspanak tüketimi,
205 kiþinin hastalanmasý ve 3 kiþinin ölümüyle sonuçlanmýþtýr (Francis ve ark. 2012). Meyvelerin düþük
pH deðerlerine sahip olmalarý nedeniyle doðal floralarý daha çok maya ve küflerden oluþmaktadýr.
Ancak, yüksek pH deðerine sahip bazý meyvelerin (kavun, karpuz, papaya, avokado) yüzeyleri, patojen
bakteri geliþimine olanak verebilmektedir. Örneðin; böðürtlende Cyclospora cayetanensis, meyve
salatasýnda Shigella spp., kesilmiþ karpuzda Salmonella spp.in neden olduðu vakalara rastlanmýþtýr.
Gýdanýn doðal olma özelliðini yitirmeden, mikrobiyal geliþimin önüne geçmek için kimyasal katkýlardan
çok, doðal antimikrobiyal maddelerin kullanýmý tercih edilmektedir. Bu amaçla; hexanal, hexanol, 2(E)-hexenal, 3-(Z)-hexenol, esansiyel yaðlar ve bazý meyvelerin ana aroma bileþenlerinin antimikrobiyal
etkileri üzerine araþtýrmalar yapýlmaktadýr (Oliu ve ark. 2010).
Lanciotti ve ark. (2003), minimal iþlenmiþ elma üretiminde, hexenal, hexyl asetat ve (E)-2hexenal antimikrobiyellerinin, E. coli, Salmonella enteridis ve Listeria monocytogenes patojenlerini
inhibe edici etkilerini gerçek ve model sistemlerle incelemiþtir. 150 ppm hexanal, 150 ppm hexyl asetat
ve 20 ppm (E)-2-hexenal, L. monocytogens için bakterisid etki gösterirken; 104-105 kob g-1 baþlangýç
yüküne sahip, E.coli ve S. enteridis in lag fazlarýný önemli ölçüde uzatmýþtýr. Roller ve Seedhar (2002),
minimal iþlenmiþ kivi ve kavun meyvelerini 1-15 mM arasýndaki konsantrasyonlara sahip karvakrol
çözeltilerine daldýrarak, 4°C ve 8°C deki toplam canlý mikroorganizma sayýlarýný incelemiþtir. 5-15
mM arasýndaki konsantrasyonlara sahip çözeltiler, 4 °C de 21 gün sonunda toplam canlý sayýsýný
azaltýrken; istenmeyen renk ve koku oluþumuna da sebep olmuþtur. Minimal iþlenmiþ domateslerde,
uçucu antimikrobiyeller için bir salýným sistemi geliþtirilmesi amacýyla, sarýmsak yaðýnýn b-cyclodextrin
ile enkapsülasyonu üzerine araþtýrma yapan Ayala-Zavala ve González-Aguilar (2010), serbest ve
kapsül içerisinde sarýmsak yaðý uygulamasý sonucunda mikrobiyel geliþmeyi ve duyusal kaliteyi
incelemiþtir. Serbest sarýmsak yaðýnýn mikrobiyel geliþme üzerinde en etkili olduðu miktarlar (100 and
200 mg/100 g), duyusal açýdan red edilirken, enkapsüle sarýmsak yaðý, en yüksek antimikrobiyel etkiyi
ve duyusal beðeniyi, uygulanan en yüksek konsantrasyonda (1g/100g) göstermiþtir.
Minimal iþlenmiþ gýdalarda kalite kaybýna yol açan önemli diðer bir sorun ise, enzimatik
esmerleþmedir. Doðranmýþ ve soyulmuþ ürünlerin, havanýn oksijenine doðrudan maruz kalmasý sonucu,
fenolik maddeler okside olmakta ve kahverengi pigmentlere dönüþmektedir. Enzimatik esmerleþmenin
önüne geçmek için reaksiyonu katalizleyen polifenol oksidaz enziminin çalýþmasýný engelleyici ajanlar
kullanýlmaktadýr (Rojas-Graü ve ark. 2009). Minimal iþlenmiþ gýdalarýn üretiminde genellikle kullanýlan
indirgen ajanlar; askorbik asit, izoaskorbik asit, sodyum eritorbat, tiol içeren aminoasitler (N-asetilsistein,
glutatiyon vb.) dir (Oliu ve ark. 2010). Saper ve Miller (1998), minimal iþlenmiþ armutlarda esmerleþmeyi
önlemek ve kaliteyi korumak amacýyla yaptýklarý çalýþmada, sodyum eritorbat (%4), kalsiyum klorür
(%0.2) ve 4-hexyresorcinol (100 ppm) içeren solüsyona daldýrýlýp, %14 O2 ve %3 CO2 içeren modifiye
o
atmosferde 4 C de 12-14 gün muhafaza edilen dAnjou cinsi armut dilimlerinin esmerleþme
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reaksiyonlarýnýkontrol altýna almýþ ve kalitenin korunmasýný saðlamýþtýr. Moline ve ark. (1999) nýn,
0.5 M sitrik asit ve 0.05 M N-acetilsistein karýþýmý uyguladýklarý minimal iþlenmiþ muz dilimlerinde
5 oC ve 15 oC de muhafaza sonucu esmerleþme, 7 gün boyunca kontrol altýna alýnmýþ ve mikrobiyel
bozulma gözlenmemiþtir. Minimal iþlenmiþ armutlarýn raf ömürlerinin uzatýlmasý üzerine yapýlan baþka
bir araþtýrmada ise kalsiyum askorbat, kalsiyum laktat ve 4-hexylresorcinol içeren solüsyonlar
uygulanmýþtýr. %1 askorbik asit ve %1 Ca-laktat ile esmerleþmenin önüne geçilmiþ, ancak tekstürde
yumuþama önlenememiþtir. %0.01 4-hexylresorcinol, %0.5 askorbik asit ve %1 kalsiyum laktat
kombinasyonu ile muamele edilen ve kýsmi vakumda ambalajlanan armutlarda, 2-5 oCde 15-30 günlük
raf ömrü saðlanabilmiþtir. Fakat kontrol grubu ve 4-hexylresorcinol içeren grup arasýnda panelistler
tarafýndan tat farklýlýðý gözlenmiþtir (Dong ve ark. 2010).
Kesme, doðrama iþlemleri sýrasýnda hücre altý bölümler bozularak enzim ve substratýn bir araya
gelmesine neden olmaktadýr. Böylece, pektolitik enzimler pektik bileþiklerle interaksiyona geçerek,
tekstürde yumuþamaya yol açmaktadýr. Bunun önüne geçmek için kalsiyum tuzlarý kullanýlmaktadýr.
Kalsiyum iyonlarý, pektik bileþiklerle çapraz baðlar oluþturarak fizyolojik bozulmanýn önüne geçmektedir
(Rojas-Graü ve ark. 2009). Bu amaçla en çok kullanýlan kalsiyum tuzu, kalsiyum klorürdür. Ancak,
kalsiyum klorürün acý tat vermesi nedeniyle son yýllarda kalsiyum propiyonat ve kalsiyum askorbat
kullanýmý üzerinde çalýþmalar yoðunlaþmýþtýr (Oliu ve ark. 2010). Luna- Guzmán ve Barrett (2000)
minimal iþlenmiþ kantalop kavunlarýnda saklama sýrasýnda meydana gelen yumuþamanýn önüne geçmek
üzere kalsiyum klorür (%2.5) ve kalsiyum laktat (%2.5) çözeltilerinin etkinliðini araþtýrmýþtýr. Çözeltilere
daldýrýlýp 1 dakika muamele edilen kavunlar, 5°C de %95 baðýl neme sahip ortamda 12 gün boyunca
tekstürünü korumuþtur. Ancak, kalsiyum klorür ile muamele edilen kavunlarda istenmeyen acý bir tat
meydana gelmiþtir. Kalsiyum tuzlarýnýn minimal iþlenmiþ kavunlarýn kalite ve raf ömürlerine etkisini
inceleyen Saftner ve ark. (2003), tek baþýna 100µL/L Na-hipoklorit çözeltisine 30s daldýrýlmýþ kavunlarýn,
40 mM konsantrasyonundaki kalsiyum propiyonat ve kalsiyum klorür ilave edilmiþ Na-hipoklorit
çözeltisine daldýrýlanlara oranla 10 oC de 7 gün sonunda daha yüksek mikroorganizma yükü ve daha
düþük miktarda uçucu bileþiðe sahip olduklarýný belirtmiþtir. Silveira ve ark. (2011), Galia tipi kavunlarý,
yumuþamayý kontrol altýna almak amacýyla, 60 oC deki kalsiyum klorür, sitrat, laktat, askorbat, tartarat,
silikat, propionat veya asetat tuzu (%0.4 saf kalsiyum klorür çözeltisine eþdeðer oranda) içeren hidrojen
peroksit çözeltileri (50mg L-1) ile 1 dk muamele etmiþtir. 5°C de 10 gün sonunda, 4.5 kPa O2 and 14.7
kPa CO2 bileþimine ulaþan pasif modifiye atmosfer koþullarýnda, kalsiyum laktat, askorbat ve klorür,
tatta bozulmaya neden olmadan, solunumu düþürmüþ, meyve dokusundaki kalsiyum miktarýný arttýrarak
dokunun sertliðini korumuþtur. Benzer þekilde Barbagallo ve ark. (2012), minimal iþlenmiþ patlýcanlar
üzerinde kalsiyum askorbat ve kalsiyum sitratýn yumuþama engelleyici etkisini araþtýrmýþtýr. 60 oC deki
%0.4 lük çözeltilere daldýrýlan patlýcan dilimleri, 4 ± 0.5 °C de pasif atmosferde (O2: %20.20; CO2:
%0.50) 10 gün muhafaza edilmiþtir. Ýki çözelti de esmerleþmeye neden olan polifenoloksidaz, yumuþamaya
neden olan pektinmetilesteraz ve poligalakturanaz aktivitesini düþürürken, kalsiyum askorbat çözeltisine
daldýrýlan grup tüketiciler tarafýndan beðenilmiþtir.
Mikrobiyal, antioksidan, tekstür koruyucu ajanlar ürüne genellikle sývý solüsyonlara daldýrma
yöntemi ile uygulanmaktadýr. Son yýllarda, daldýrma yöntemine göre daha etkin olarak bu aktif ajanlarý
içeren yenilebilir filmler geliþtirilmektedir (Oliu ve ark. 2010). Yenilebilir filmler; nem, hava ve oksijen
kontrolü saðlamak için uygulanan sindirilebilir bariyerlerdir. Ayný zamanda akýllý ajanlar için taþýyýcý
görevi üstlenebilmektedirler. Yenilebilir filmler; çitosan, alginat, pektin bazlý olarak üretilmektedir.
Minimal iþlenmiþ ürünlerin besleyici özelliðini arttýrmak ya da korumak amacýyla, yenilebilir filmlere
kalsiyum glukonat, vitamin E, askorbik asit ve probiyotik eklenmesi konusunda çalýþmalar yürütülmektedir
(Rojas-Graü ve ark. 2009, Oliu ve ark. 2010). Minimal iþlenmiþ papayalarýn kalitesi üzerinde çitosan
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filmlerin etkisini araþtýran Aguilar ve ark. (2009), düþük, orta ve yüksek molekül aðýrlýklý çitosan filmleri,
0.01 ve 0.02 g mL-1 konsantrasyolarýnda uygulamýþ ve 5 oC deki kalite deðiþimlerini incelemiþtir. 0.02
g mL-1 orta molekül aðýrlýklý çitosan filmler, en yüksek antimikrobiyel ve en düþük enzim aktivitesini
göstermiþtir. Xiaoa ve ark. (2011), dAnjou cinsi armutlarý yalnýzca sodyum klorür içeren solüsyona
daldýrmýþ, ayrýca daldýrma sonrasý çitosan ve karboksimetil çitosan içeren yenilebilir film ile kaplamýþ
ve bu iki yöntemin esmerleþme reaksiyonu inhibisyon etkinliðini kýyaslamýþtýr. Sodyum klorür
uygulamasýndan sonra karboksimetil çitosan film ile kaplanan örneklerde enzimatik esmerleþmede
azalma ve E.coli O157:H7 inaktivasyonu açýsýndan güçlü etkiye saptanýrken, çitosan film ile uygulanan
armutlarda renkte açýlma ve polifenoloksidaz aktivitesinde artýþ görülmüþtür. Qi ve ark.(2011), Fuji
elmalarda çitosan filmlerin esmerleþme engelleyici ajanlarla kombinasyonu (%1 çitosan; %2 askorbik
asit + %0.5 CaCl2 + %1 çitosan ve %2 askorbik asit + %0.5 CaCl2 + %1 çitosan) üzerinde yaptýklarý
araþtýrmada, çitosan kaplý uygulamalarda, enzimatik esmerleþmenin ve yumuþanýn önüne geçildiðini
bildirmiþtir. Ancak, çitosanýn su buharý için iyi bir bariyer oluþturamadýðý belirtilirken, %2 askorbik asit
+ %0.5 CaCl2 + %1 çitosan uygulamasý ile baþlangýç solunum miktarýnda düþüþ gözlenmiþtir. Plotto
ve ark. (2010), kalsiyum askorbat, sitrik asit ve N-asetil-L-sistein esmerleþme önleyici ajanlarýyla
muamele sonrasý, karboksimetilselüloz ve karagenan filmleri ile kaplanmýþ minimal iþlenmiþ mangolarda
5 oCde 20 gün sonundaki kalite deðiþimlerini deðerlendirmiþtir. Karboksimetilselüloz film uygulamasý,
kaliteyi korurken, karragenan film uygulanan örneklerde renge ait L* ve b* deðerlerinde düþüþ
gözlenmiþtir. Araþtýrmacýlar, polisakkarit kaplamanýn kalite açýsýnda bir üstünlüðü olmadýðý sonucuna
varmýþtýr. Vargas ve ark. (2009) nýn minimal iþlenmiþ havuçlarla ilgili olarak yaptýklarý çalýþmada,
yüksek molekül aðýrlýklý çitosan saf olarak ya da metilselüloz veya oleik asit ile birlikte, basit immersiyon
ve vakum ile (5 kPa, 4 dk) yöntemleri ile havuçlara uygulanmýþtýr. Vakum ile yapýlan uygulamada, su
buharý geçiþini engelleme baþarýsý daha yüksek olduðundan, renk ve fiziksel özellikler bakýmýndan daha
iyi bir koruma saðlanmýþtýr. Sánchez-González ve ark. (2011), sofralýk üzümlerde soðukta muhafaza
sýrasýnda kalite ve güvenliðin korunmasý amacýyla, bergamot esansiyel yaðý içeren veya içermeyen
hidroksipropilmetilselüloz ya da çitosan yenilebilir filmleri üzerinde çalýþmýþtýr. Bergamot esansiyel
yaðý içeren ve içermeyen her iki yenilebilir filmin de aðýrlýk kaybý ve yumuþamayý azalttýðý ancak,
filmlerim solunum miktarýný çok az miktarlarda düþürdüðü belirtilmiþtir. Robles-Sánchez ve ark. (2013),
4oC de muhafaza edilen minimal iþlenmiþ mangolarda, askorbik ve sitrik asit taþýyýcýsý olarak alginat
bazlý yenilebilir filmlerinin etkinliðini, antioksidan aktivite, renk ve biyoaktif bileþen miktarýný analiz
ederek belirlemiþtir. Antioksidan ajan içeren aljinat filmlerin, daha yüksek renk deðerlerine (L* and
°Hue) ve vitamin C ilavesinden kaynaklanan yüksek antioksidan aktiviteye sahip olduðu belirlenmiþtir.
Du ve ark. (2009a), %3 ile %5 (w/w) arasýnda deðiþen konsantrasyonlarda yenibahar yaðý, tarçýn yaðý
ve karanfil tomurcuðu yaðý içeren elma püresi ile oluþturulan yenilebilir filmlerin Escherichia coli
O157:H7, Salmonella enterica ve Listeria monocytogenes patojenleri üzerindeki antimikrobiyel etkisini
araþtýrmýþtýr. Antimikrobiyel etki, film üzerine yayma yöntemi ve antimikrobiyel maddelerin gaz fazýnda
kültüre difüzyonu ile gözlenmiþtir. Çalýþmada, en etkili madde tarçýn yaðý, etkisi en zayýf antimikrobiyel
ise yenibahar yaðý olarak saptanmýþ ve bitkisel yaðlarýn iki yöntemde de bu üç patojen üzerinde etkin
olduklarý sonucuna varýlmýþtýr. Benzer bir çalýþmada Du ve ark. (2009b), %0.5 ten %3 (w/w) e kadar
deðiþen oranlarda yenibahar, kekik ve sarýmsak yaðlarý içeren domates bazlý yenilebilir filmler ile yine
ayný üç patojen üzerindeki antimikrobiyel etkiyi film üzerine yayma ve gaz fazý difüzyon testi ile
belirlemiþtir. Antimikrobiyel etkinin, azalan yönde, kekik yaðý, yenibahar yaðý ve sarýmsak yaðýnda
mevcut olduðu ortaya konmuþtur. L. monocytogenes in bu esansiyel yaðlarýn buharýna karþý daha
hassasiyet gösterdiði, E. coli O157:H7 nin her iki yöntemde de en dayanýklý bakteri olduðu saptanmýþtýr.
Minimal iþlenmiþ gýdalarda kalitenin korunmasý amacýyla uzun yýllardan beri kullanýlmakta
olan yöntem modifiye atmosferde ambalajlama (MAP) dýr. MAP; gýdalarýn raf ömürlerini uzatmak
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amacýyla, ürünün uygun geçirgenlikte bir ambalaj materyali ile paketlenmesi ve ambalaj içindeki hava
bileþiminin deðiþtirilmesi ile uygulanan bir muhafaza yöntemidir (Karaman ve ark. 2006, Venkatesh
2009, James ve Ngarmsak 2010). Modifiye atmosfer, pasif ve aktif olmak üzere iki þekilde
oluþturulmaktadýr. Pasif MAP yönteminde, geçirgen olmayan bir materyal, yarý geçirgen bir filmle
kaplanýr ve modifiye atmosfer, bu kap içine konulan meyve ya da sebzenin yapacaklarý solunum ile
oluþturulmaktadýr. Aktif MAP yönteminde ise, ürüne göre deðiþen oranlarda; karbondioksit ve azot
gazlarýndan biri veya kombinasyonunu içeren hava þartlarý oluþturulmakta, ürün bu þekilde modifiye
edilmiþ ortamda muhafaza edilmektedir (Venkatesh 2009). MAP yönteminde kullanýlan ambalaj
materyalleri; poliester, polietilen, polipropilen, polivinilklorürdür. Modifiye edilmiþ atmosfer; ürüne
göre deðiþmekle birlikte genellikle, ambalaj içindeki havanýn vakumlama yoluyla alýnmasý ve yerine,
bileþiminde %30-60 CO2, %40-70 N2 bulunan gaz karýþýmýnýn verilmesi ile oluþturulmaktadýr (Karaman
ve ark. 2006). MAP de, atmosferin oksijeninin azaltýlmasýndaki amaç, aerobik solunumu engellemektir.
Böylece aerob mikroorganizmalarýn geliþimi engellenirken, ayný zamanda meyve ya da sebzenin
solunumu da yavaþlatýlarak aþýrý olgunlaþma ve çürüme probleminin önüne geçilebilmektedir. Ancak,
anaerob ve fakültatif aerob bakteriler bu ortamda geliþebilmektedir. Bu nedenle, oksijen ortamdan
tamamen uzaklaþtýrýlmayýp, minimum seviyede korunurken, ortamýn karbondioksit oraný yüksek
tutulmakta ve böylece mikrobiyal geliþim elimine edilmektedir. Azot gazý inert ve çözünür olmamasý
sebebiyle; ortamdan oksijenin uzaklaþtýrýlmasýnda ikame edici olarak ve ambalajýn çökmesini
(deformasyonunu) önlemek için doldurma gazý olarak kullanýlmaktadýr. Ayrýca, meyve ve sebzelerin
olgunlaþmasý sýrasýnda sentezlenen etilen hormonu, zarar görmüþ dokularda daha fazla sentezlenerek
kalite kayýplarýna neden olmaktadýr. MAP, oksijen varlýðýnda gerçekleþen etilen sentezini engelleyerek
ürünün duyusal özelliklerinin de korunmasýný saðlar. Ancak, MAP yönteminde ürüne özgü ambalaj
materyalinin ve gaz kombinasyonlarýnýn doðru olarak belirlenmesi gerekmektedir. MAP ambalajlý
minimal iþlenmiþ ürünlerin soðukta muhafaza edilmesine dikkat edilmelidir (Venkatesh 2009). Wright
ve Kader (1997), farklý bileþimdeki kontrollü atmosfer koþullarýnýn, kalite ve karetonoid bileþimi üzerine
etkisini, 5oC de muhafaza edilen dilimlenmiþ þeftalilerde 7 gün, Trabzon hurmalarýnda 8 gün boyunca
incelemiþtir. %2 O2 , %12 CO2+ hava ve %2 O2 + %12 CO2 bileþimlerine sahip ortam, þeftalilerde kalite
bakýmýndan bir etki göstermezken, bileþiminde %12 oranýnda CO2 bulunan ortam Trabzon hurmalarýnda
önemli renk deðiþimlerine sebep olmuþtur. %12 CO2 + hava ortamýnda muhafaza edilen þeftali dilimlerinde,
b-karoten ve b-kriptoksantin ve dolayýsýyla retinol eþdeðeri sayýsý düþük bulunmuþtur. Trabzon hurmalarýnda
ise, karotenoid miktarlarý %2 O2 ve %12 CO2 + hava ortamýnda muhafaza edilen örneklerde daha
düþükken, %2 O2 + %12 CO2 altýnda meydana gelen kayýplarýn önemsiz derecede az olduðu bildirilmiþtir.
Gorny ve ark. (2002) yaptýklarý çalýþmada, Barlett armutlarýnda kontrollü atmosferde ve kimyasal
koruyucularýn varlýðýnda 0oC de 10 gün sonunda meydana gelen kalite deðiþimlerini incelemiþtir. Düþük
basýnçta O2 (0.25 ve 0.5 kPa) + CO2 (5,10 ve 20 kPa) + hava karýþýmý ve tek baþýna süperatmosferik
O2 (40,60 ve 80 kPa) esmerleþme ve yumaþamayý önleyememiþ ancak, %2 (w/v) askorbik asit, %1
(w/v) kalsiyum laktat ve %0.5(w/v) sistein daldýrma çözeltisi ile yapýlan ön muamele ile esmerleþme
ve yumuþanýn önüne geçilmiþtir. Panelistlerin %82 si görünüþü kabul edilebilir bulurken, bu oran tat
ve koku deðerlendirmesinde %70 olarak saptanmýþtýr. Bico ve ark. (2009) nýn yapmýþ olduklarý
çalýþmada, %0.5 askorbik asit, %2 kalsiyum klorür ve %0.75 sistein çözeltisi ile muamele edilip,
karregenan filmle kaplanmýþ ve %3 O2 ve %10 CO2 içeren kontrollü atmosfer koþullarýnda muhafaza
edilen minimal iþlenmiþ muzlarýn 5 gün boyunca aðýrlýk kaybý ile polifenoloksidaz enzim aktivitesindeki
artýþýn önlendiði ortaya konmuþtur. Ayrýca, renk, sertlik, pH, titrasyon asitliði, toplam çözünür madde,
fenolik madde miktarlarý çok küçük oranlarda deðiþmiþ ve örnekler mikrobiyel açýdan kabul edilebilir
sýnýrlar içinde kalmýþtýr. Rocha tipi armutlarda, O2 miktarýnýn etkisini araþtýran Gomesa ve ark. (2012),
armut dilimlerini, 3 ve 5 pH ya ayarlanmýþ 250 mM kalsiyum askorbat çözeltilerine daldýrýp, ardýndan
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MAP koþullarýnda 5 oC de 20 gün muhafaza etmiþtir. Metabolizma, sertlik, titrasyon asitliði, pH,
çözünür madde miktarý, su aktivitesi, askorbat miktarý ve mikrobiyel geliþmenin, ortamda bulunan O2
miktarlarýndan baðýmsýz olduðunu ancak, 16.7 kPa basýnçta O2 nin esmerleþme reaksiyonlarýný önemli
ölçüde azalttýðýný belirten çalýþmada ayrýca, pH deðeri 3 olan çözeltide esmerleþmenin daha hassas
gerçekleþtiði rapor edilmiþtir.
Tüm bu uygulamalara ek olarak, minimal iþlenmiþ gýdalarý özellikle mikrobiyolojik açýdan güvence
altýna almak üzere yüksek hidrostatik basýnç, vurgulu elektrik alan, ultrason ve UV-ýþýk gibi ön iþlemler
de mevcuttur (Gómez ve ark. 2011).

3.SONUÇ
Son yýllarda, deðiþen sosyal yaþam, hýzla geliþen endüstri, tüketicilerin zamanlarýný evden çok iþ yerinde
ya da okulda geçirmeleri, onlarý istenilen zaman ve mekanda kolaylýkla ulaþýlabilen, pratik bir þekilde
hazýrlanýp tüketilebilen gýdalara yöneltmiþtir. Sosyal statünün ve ekonomik gücün arttýðý, bilgi akýþýnýn
çok daha kolay hale geldiði 21. yüzyýl, beraberinde saðlýklý beslenme konusunda daha bilinçli bir
toplumu getirmiþtir. Toplumun bu yöndeki ihtiyaç ve isteklerine cevap veren minimal iþlenmiþ gýda
endüstrisi, hýzla geliþmektedir. Geliþmekte olan ülkemiz de, minimal iþlenmiþ gýda endüstrisinin hýzýna
yetiþmeli ve bu doðrultuda ambalajlama teknolojisi ve muhafaza yöntemlerinin geliþtirilmesi konusunda
Ar-Ge çalýþmalarý yapmalý ve araþtýrma sonuçlarýnýn endüstri boyutuna taþýnmasýna destek vermelidir.
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GIDA VE YEM BÝLÝMÝ - TEKNOLOJÝSÝ DERGÝSÝ YAYIN ÝLKELERÝ VE YAZIM KURALLARI
1. Bursa Gýda ve Yem Kontrol Merkez Araþtýrma Enstitüsü Gýda ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi
hakemli bir dergidir.
2. Dergide, özgün araþtýrma ürünü makaleler ile belirli bir konuyu yeterli sayýda kaynaktan araþtýrarak
hazýrlanmýþ derleme makaleleri yayýmlanýr. Son geliþmeleri ve araþtýrmalarý kapsayan ve orijinal metne
sadýk kalýnarak yapýlan çeviri yazýlar da yayým için deðerlendirilir. Çeviri yazýlarda orijinal eserin
yabancý dildeki adý, yazarý, yayýnlandýðý yer ve yýlý belirtilmelidir.
3. Dergide yayýmlanacak makaleler aþaðýda belirtilen konularda olmalýdýr:
Gýda ve Yem Güvenirliði ve Kalitesi
Gýda ve Yem Ýþleme Teknolojileri
Gýda Katký Maddeleri ve Yem Ham Maddelerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Gýda, Su ve Yem Analiz Yöntemleri
Geleneksel Gýdalar
Gýda ve Yem Ambalajlarý
Gýda Sanayi Atýklarýnýn Deðerlendirilmesi
Organik Gýda ve Yem
Beslenme
Gýda ve Yem Biyoteknolojisi
Gýda ve Yem Ekonomisi ve Politikasý (Gýda ve Yemlerde Sosyo-Ekonomik Araþtýrmalar)
Gýda ve Yem Bilimi-Teknolojisi ile ilgili diðer konular
4. Yazýlar, 2 yazýlý kopya ve CD ile birlikte posta ile; bursagida@bursagida.gov.tr adresine elektronik
ortamda gönderilmelidir.
5. Yazýyla birlikte bu çalýþma hiçbir yerde yayýmlanmamýþtýr ve yayýmlanmak üzere gönderilmemiþtir
beyanýnýn bulunduðu ve tüm yazarlarýn imzasý olan dilekçe gönderilmelidir.
6. Gönderilen yazýlarýn Gýda ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisinde yayýmlanmasý ve yayýmlanma sýrasý
kararý, Yayýn Kuruluna aittir. Yayýmlanmamasý kararý alýnan yazýlar ise yazarlarýna iade edilir. Yayýn
Kurulu belirlenen yazým kurallarý çerçevesinde gerekli düzeltmeleri yapmaya yetkilidir.
7. Dergiye gönderilen tüm yazýlarýn sorumluluðu yazý sahiplerine aittir.
8. Çalýþmanýn Hazýrlanmasý:
Yazýlar Microsoft Word yazýlýmýyla, A4 boyutundaki kaðýdýn tek yüzüne Times New Roman yazý tipi,
11 punto ve 1,5 satýr aralýkla yazýlmalý; sayfanýn üst, alt ve sað kenar boþluklarý 2 cm, sol kenar boþluðu
2,5 cm olarak düzenlenmelidir. Metnin hiçbir yerinde paragraf girintisi kullanýlmamalý, paragraflar
öncesi ve sonrasý 6 nk aralýk býrakýlmalýdýr.
Makale; Baþlýk, Yazar Ýsimleri ve Adresleri, Özet, Türkçe Anahtar Kelimeler, Ýngilizce Baþlýk, Abstract,
Keywords, Ana Metin (Giriþ, Materyal ve Metot, Bulgular ve Tartýþma, Sonuç), Teþekkür (gerekiyorsa),
Kýsaltmalar (gerekiyorsa) ve Kaynaklar ana baþlýklarý altýnda hazýrlanmalýdýr.
Baþlýk: Baþlýklar metne uygun kýsa ve açýk, ana baþlýk büyük harfle, sayfaya ortalanmýþ, 12 punto; ara
baþlýklar yalnýz ilk harfleri büyük; alt baþlýk yalnýzca ilk harfleri büyük, sonuna iki nokta üst üste
konulup, ayný satýrdan devam etmelidir. Tüm baþlýklar koyu olmalýdýr.
Yazar Ýsimleri: Eserin yazar ya da yazarlarýnýn adý ve soyadý baþlýðýn hemen altýnda bir satýr boþluktan
sonra, unvan belirtilmeden, 10 punto, yazarýn ön ismi açýk ve küçük harflerle, soyadý büyük harfle
yazýlmalýdýr. Ünvan ve baðlý olduklarý kurumlar ile sorumlu yazarýn e-posta adresi ilk sayfanýn altýnda
ana metinden çizgi ile ayrýlmýþ dipnot olarak yazýlmalýdýr. Çalýþma herhangi bir kurumun desteði ile
gerçekleþmiþ ise kurumun adý da ilk sayfa altýna dipnot olarak yazýlmalýdýr.
Özet ve Abstract: 200 kelimeyi geçmeyecek þekilde Türkçe ve Ýngilizce yazýlmalýdýr. Ýngilizce özetin
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baþýna eserin baþlýðý ingilizce olarak yazýlmalýdýr.
Anahtar Kelimeler / Keywords: Özetlerin altýna eser metnini ifade edebilecek en az 5 adet anahtar
kelime belirtilmelidir
Metin: Giriþ, Materyal ve Metot, Bulgular ve Tartýþma, Sonuç kýsýmlarýndan oluþur.
Çalýþma içerisinde geçen mikroorganizma isimleri ile latince ifade ve isimler italik olarak yazýlmalý ve
kýsaltmalarda uluslararasý yazým kurallarý göz önünde bulundurulmalýdýr.
Yazý içinde geçen tablolar, çizelge; grafik, resim, fotoðraf, harita ve akým þemalarý ise þekil olarak
isimlendirilmeli, þekiller 14x20 cm boyutlarýný geçmemelidir.
Çizelge baþlýklarý çizelgenin üstüne, þekil baþlýklarý ise þeklin altýna yazýlmalý ve sýrayla
numaralandýrýlmalýdýr, kullanýlan çizelge ve þekillere metin içinde atýf mutlaka yapýlmalýdýr. Metin
içinde geçen veriler çizelge ve þekillerin tekrarý olmamalýdýr.
Çizelge ve þekillerin baþlýklarý içerikleriyle uyumlu ve anlaþýlabilir olmalýdýr. Þekiller ve resimler yüksek
çözünürlükte (en az 300 ppi çözünürlükte) olmasýna dikkat edilmelidir. Resimler (ve gerekiyorsa
þekiller) *.jpg formatýnda metin içerisinde yer almalýdýr.
Verilen tüm çizelge ve resimlere metin içerisinde atýf yapýlmalýdýr. Atýflar, parantez içinde (yazar, tarih)
þeklinde yapýlmalý ve kaynaklar bölümünde detaylarý yazýlmalýdýr.
Kaynaklar: Yararlanýlan kaynaklar sýra numarasý verilmeksizin yazarýn soyadý dikkate alýnarak alfabetik
sýraya göre 10 punto ve tek satýr aralýðý yazýlmalýdýr. Ayný yazara ait fazla sayýdaki eserler kronolojik
olarak sýralanmalýdýr. Kaynaklar, aþaðýdaki örneklerde olduðu gibi, metin içerisinde yazarýn soyadý ve
eserin yayýn yýlý esas alýnarak, yazarý belli olmayan kaynaklar metin içinde (Anon., yýl) þeklinde,
kaynaklar bölümünde ise Anonymous, yýl., verilmelidir.
Örnekler;
Metin içindeki kaynaklara yapýlan atýflarda, (Kantar, 1998), (Anon., 1988), (Ekþi ve Karadeniz, 1993),
(Altan ve ark., 1984); yazarlara yapýlan atýflarda, Kantar (1998)'e göre.., Ekþi ve Karadeniz (1993),
Altan ve ark. (1998); ayný yazarýn birden fazla yayýnýna atýfta bulunuluyorsa, (Kantar 1998a, 1998b)
örneklerinde olduðu gibi yazýlmalýdýr.
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