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“Analiz 35” dergisi İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar 
Müdürlüğü tarafından 3 ayda bir yayınlanan, 81 
ilde dağıtımı yapılan Üniversite, kamu ve özel 
sektöre hitap eden bir dergidir.  

1. Her sayımızda 1 tane hakem onaylı yazıya yer 
verilecektir. 

Gıda, yem, su ve su ürünleri ile ilgili makaleler 
yayınlanacaktır. 

Hakem onaylı bölümümüzde yayınlanacak 
makaleler başka hiçbir yerde yayınlanmamış 
olacaktır. Makale ile birlikte “Bu çalışma hiçbir 
yerde yayınlanmamıştır.” beyanının ve 
yazışmalardan sorumlu yazarın imzasının 
bulunduğu dilekçe gönderilmelidir. 

Yayınlanan her makalenin sorumluluğu 
yazar(lar)ına aittir. 

5. Hakem onaylı bölümümüzde yayınlanması 
istenilen makaleler, analiz35@izmir-
kontrollab.gov.tr adresine elektronik ortamda, 
kurumumuzun yazışma adresine posta ile 1 nüsha 
şeklinde gönderilmelidir.  

Hakem onaylı bölümümüzde yayınlanması için 
gönderilen makale yayın kurulu tarafından 
incelendikten sonra, hakemlere gönderilecektir. 
Hakemlerce yayınlanmaya değer bulunan 
makaleler yayınlanacaktır.  

7. Yayın kurulu gerekli gördüğü takdirde 
makalede kısaltma ve düzeltme yapabilecektir. 

8. Gönderilen yazıların “Analiz 35” dergisinde 
yayımlanması ve yayımlanma sırası kararı Yayın 
Kuruluna aittir. 

9. Yayınlanan yazılardan dolayı yazar(lar)a telif 
hakkı ödenmeyecektir. 

 
 
 



 2 

 

Prof. Dr. Ali ÜREN 
Avrasya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 

Prof. Dr. Durmuş ÖZDEMİR 
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Kimya Bölümü 

Prof. Dr. Enver DURMUŞOĞLU 
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Prof. Dr. Feryal KARADENİZ 
Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 

Prof. Dr.Figen KOREL 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü 

Prof. Dr. Fikret PAZIR 
Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 

Prof. Dr. Harun UYSAL 
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Prof. Dr. Hatice PARLAK 
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 

Prof. Dr. Mustafa KARAKAYA 
Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği 

Prof. Dr. Nafi ÇOKSÖYLER 
100. Yıl Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 

Prof. Dr. Neriman BAĞDATLIOĞLU 
Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 

Prof. Dr. Nil ERTAŞ 
Ege Üniversitesi Kimya Bölümü 

Prof. Dr. Özer KINIK 
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Prof. Dr. Şebnem TAVMAN 
Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 

Prof. Dr. Taner BAYSAL 
Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 

Prof. Dr. Ümit GÜRBÜZ 
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Doç. Dr. Esra ÇAPANOĞLU 
İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 

Doç. Dr. İhsan YAŞA 
Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü 

Doç. Dr. Remziye YILMAZ 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Ar-Ge Merkezi 

Yrd. Doç. Dr. Özgül ÖZDESTAN 
Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 

Dr. Çağatay KARAASLAN 
Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü 

Dr. Nayil DİNKÇİ 
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

 
        

 



 3 

...

5

8-9

B H G -

-17

- -

-

-

-

-

-

-51



 

 4 

 

Erol BULUT 

İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
 

BBaa llaarrkkeenn……  
 
Bakanlığımız taşra teşkilatı Etlik Veteriner Kontrol Merkez 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde 1986 yılında Laborant 
kadrosunda göreve başladım. Kurum bünyesinde 
Bakteriyoloji, Toksikoloji ve Doping kontrol laboratuvar 
birimlerinde toplam 17 yıl görev yaptım. Görev süresince 
Anodolu Üniversitesi AÖF İşletme Fakültesi (1993), AÖF 
Sağlık Teknikerliği (1998), Tokat Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden 
(2003) mezuniyetlerim oldu. 2003-2005 yılları arasında 
Ardahan Tarım İl Müdürlüğü Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube 
Müdürlüğü görevini yürüttüm. 2005 yılında Müdür olarak 
atandığım Afyonkarahisar Gıda Laboratuvar Müdürlüğünde 
2013 yılına kadar yaklaşık 8 yıl Müdürlük görevinde 
bulundum. Bakanlık Makamının 29.04.2013 tarihli olurları 
ile İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne atandım ve 
13.05.2013 tarihinde görevime başladım. Müdürlük görevini 
devraldığım Sayın Veysel Baki OKHAN’a yaptığı 
hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki 
hayatında sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim.  

Bakanlığımızın Gıda ve tarım alanında üretici ve tüketici 
memnuniyetini en üst düzeyde sağlamayı, Türkiye’yi 
bölgesinde lider, dünyada küresel aktör haline getirme 
vizyonu doğrultusunda hizmet veren birçok konuda öncü 
kuruluşlarından biri olan İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar 
Müdürlüğü’ne atanmış olmaktan büyük bir mutluluk 
duyduğumu belirtmek isterim.  

İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü; bilim ve 
teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli 
geliştiren, kazanımlarını ulusal ve uluslar arası kongre, 
sempozyum ve panellerde bildirilerle bilim çevreleri ile 
paylaşan konusunda uzman personeli, ileri teknoloji ürünü 
cihazlarla donatılmış laboratuvar birimleri ve 2004 yılından 
beri akreditasyon kapsamı her yıl genişleyen analiz 
çeşitliliği ile hizmet vermektedir. 

İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü verdiği hizmetleri 
şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da tarafsız, 
güvenilir ve çağdaş bir yönetim anlayışı ile sürdürecektir.  

Kaliteli ve üstün hizmet anlayışını benimsemiş personeli ile 
huzurlu ve mutlu bir çalışma ortamında, kurumumuzdan 
beklentiler en üst düzeyde karşılanacaktır. 

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle, tüm 
okuyucularımıza selam ve saygılarımı sunuyorum. 
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BBaayyrraakk  TTeesslliimmii  
 
İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde Bakanlık 
oluru ile yapmış olduğum Müdürlük görevi olur iptali 
neticesinde sonlandırmış bulunmaktayım. Doğmadığım 
ama büyüdüğüm bu bölgede çok güzel yıllar geçirdim. 
Eğitim ve iş nedenleriyle uzunca bir sure İzmir'den ayrı 
kaldım. Daha sonra aile büyüklerimin İzmir'de olması 
sebebi ile meslek hayatıma İzmir de devam etme kararı 
aldım. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Veteriner Kontrol ve 
Araştırma Enstitüsünde 7 yıl idarecilik görevi yaptım. 2004 
yılında İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde 
göreve başladım. İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar 
Müdürlüğünde çeşitli bölümlerde ve idari görevlerde olmak 
üzere 9 yıllık hizmetim oldu. 

2009 yılında Makamın Ulusal Gıda Referans Laboratuvar 
Müdürlüğünün kuruluşunda İzmir’den geçici sürelerle 
yaklaşık 6 ay görev aldım. Bu süre içerisinde, UGRL’deki 
arkadaşlarımızla zaman mefhumunu gözetmediğimiz bir 
tempoda bütün zorluklara rağmen, güzel bir dayanışma 
örneği göstererek ekip ruhu ile hatıralarımızda kalacak bu 
olayı hep birlikte yaşadık. Ulusal Gıda Referans 
Laboratuvar Müdürlüğünün her geçen gün atılımlar 
yapması diğer kurumlara rehberlik ederek bu misyonunu 
her geçen gün daha da güçlendirerek arttırmaktadır. 
Ülkemizin bu yöndeki bir eksikliğinin giderilmesi ile ulusal ve 
uluslararası gıda güvenliğindeki rolü ile katkıları artacaktır. 

Bölgemize ve güzel İzmir'imize hizmet vermekten her 
zaman gurur duydum. Bu hizmeti ekip anlayışı ile 
arkadaşlarımla birlikte kurumumuzda huzur ve güven 
içerisinde verdik. Halkımızın sağlıklı ve güvenli gıdalar 
tüketebilmesi için taklit ve tağşişin önlenmesi yönünde 
araştırma geliştirme çalışmalarına ağırlık vererek 
çalışmalarımızı sürdürdük. Şimdi bu kutsal görevi, bu 
bayrağı daha yukarılara taşıması için Müdürümüz sayın 
Erol BULUT’a devretmekten gurur duyuyorum. Sayın Erol 
BULUT Afyon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü 
görevindeyken Laboratuvarımıza müdür olarak atanmıştır. 
Yeni görevinin kendisine ve kurumumuza Cenabı Allah’tan 
hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 

İdarecilik görevim sırasında bana destek olan başta sayın 
Bakanımız, Müsteşarımız, Müsteşar yardımcılarımız, Genel 
Müdürlerimiz, Genel Müdür Yardımcılarımız, Bakanlık 
müşavirlerimiz, Daire Başkanlarımız, Bakanlığımız 
personelleri, ilimizdeki ve bölgemizdeki idarecilerimize, 
üniversitelerin farklı bölümlerindeki hocalarımıza çalışmış 
olduğum kurum personelleri, sivil toplum kuruluşlarına bana 
vermiş oldukları destek ve güvenlerinden dolayı teşekkür 
eder, saygı ve selamlarımı sunuyorum. 
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Dr. Esra ALPÖZEN 

Gıda Yüksek Mühendisi 

“Analiz 35” Dergisi Editörü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

““AAnnaalliizz 3355”” DDeerrggiissii 55.. YY ll nnaa 
YYeenniilliikklleerrllee  GGiirrddii……  
 
Afyon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Sayın Erol BULUT 
Laboratuvarımıza asil Müdür olarak atanmıştır. Yeni görevinin 
kendisine, kurumumuza ve Bakanlığımıza hayırlı olmasını 
diliyorum. 2010 yılından beri Laboratuvarımızın Müdürlük 
görevini yürüten değerli Müdürümüz Sayın Veysel Baki 
OKHAN’ın kurumumuza ve Bakanlığımıza katkıları büyüktür. 
Kurumumuz personelinin lisans, yüksek lisans, doktora ve 
yabancı dil eğitimlerini desteklemekle kalmayıp, bu konuda 
arkadaşlarımızı motive etmiştir. Laboratuvarımızın üniversiteler 
ile daha çok işbirliği içinde olabilmesi ve kurumumuzun daha 
çok projenin içinde yer alabilmesi için çalışmalarda 
bulunmuştur. Bizlere kendimizi geliştirebilmemiz için her türlü 
imkanı sunan, her konuda yol gösteren değerli Müdürümüz 
Sayın Veysel Baki OKHAN’a bundan sonraki hayatında sağlık, 
başarı ve mutluluklar diliyorum. 
Sürekli kendini yenileyen “Analiz 35” dergisi 5. Yılına yine 
yeniliklerle girdi. Bakanlığımız tarafından yayınlanan “Kurumsal 
Kimlik Klavuzu”nda tanımlanan kurallar çerçevesinde, 
dergimizin formatında değişiklikler yaptık.  
Bugüne kadar ortalama 40 sayfa olarak yayınlanan dergimizin 
sayfa sayısını 5. sayımızla birlikte 52 sayfaya çıkardık. 
Ülkemizdeki farklı kurumlardan ve sektörlerden dergimizle ilgili 
olumlu ve güzel geri dönüşler almaktayız. Dergimizde 
yayınlanması için gelen reklam ve yazı taleplerinde de bu yıl 
önemli artışlar olmuştur. Bu talepleri karşılayabilmek ve sizlere 
daha dolu bir içerikle ulaşabilmek için sayfa sayımızı arttırdık. 
Bir sonraki sayımızdan itibaren “Hakem Onaylı Makale” 
köşemizi başlatıyoruz. Her sayımızda 1 tane hakem onaylı 
yazıya dergimizde yer vermeyi planlıyoruz. Bu kapsamda farklı 
üniversitelerin farklı bölümlerindeki hocalarımızla Bilimsel 
Danışma Kurulu oluşturduk. Dergimizin Bilimsel Danışma 
Kurulu’nda görev almayı kabul ederek dergimize destek olan 
hocalarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Hakem onaylı 
köşemizde yayınlanmasını istediğiniz makaleler için; “Analiz 35 
Dergisi Yazım Kuralları”nı dergimizin 52. sayfasında 
bulabilirsiniz. 
17. sayımızın kapak konusunu son haftalarda “GDO Miktar 
Analizleri” olarak belirledik. Moleküler Biyoloji Analizleri 
Laboratuvarımızda GDO Miktar Analizleri başlamıştır. Analizi 
yapılan gen bölgeleri, uygulanan yöntemler ve tespit lişmitleri ile 
ilgili bilgileri yazımızda okuyabilirsiniz. 
2013 yılında Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan proje 
ekimizin son birkaç ayda gerçekleştirdiği faaliyetleri sizlerle 
paylaşmak için bir yazı hazırladık. 
Elinizdeki sayımızda ayrıca; Gıda sanayiinde kullanılan 
enzimler, Çocuklarda beslenme alışkanlıkları, İnülin, İç kontrol 
sistemi, konularında yazılar bulabilirsiniz. 
Yine bu sayımızda yer verdiğimiz, Gıda Mühendisleri Odası 
tarafından düzenlenecek olan “Gıda Mühendisliği Kongresi” ve 
Çukurova Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan 
“Geleneksel Gıdalar Kongresi”nin duyurularını 42. ve 43. 
sayfalarda inceleyebilirsiniz. Ayrıca, 100. Yıl Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği Bölümünden değerli hocamız Prof. Dr. Nafi 
ÇOKSÖYLER’in editörlüğünü yapacağı dergi ile ilgili bilgileri 33. 
Sayfada okuyabilirsiniz.  
Dergimize reklamlarıyla maddi destek veren gıda sektörünün 
önemli firmalarına, gıda-yem laboratuvarlarının cihaz, sarf 
malzeme ve alt yapı gereksinimlerini karşılayan sektörün öncü 
firmalarına kurumum adına teşekkür ediyorum. 
Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle, herkese sağlıklı 
gıdalarla güzel günler diliyorum. 
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13.05.2013 tarihinde yeni Müdürümüz Erol 

BULUT görevine başlamıştır. Kendisine hayırlı olsun 
der yeni görevinde başarılar dileriz. Görevden 
ayrılan eski müdür vekilimiz Veysel Baki OKHAN’a 
da kurumumuza katkılarından ve verdiği 
emeklerden dolayı teşekkür ederiz. 

Kurumumuzca yapılan projelerin sayısını, 
çeşitliliğini arttırmak ayrıca üniversite, kamu ve özel 
sektörün ortak olduğu büyük projeler hazırlamak için 
Müdürlüğümüz bünyesinde 2013 yılı başında bir 
Proje Ekibi oluşturulmuştur. Proje Ekibimiz 
Üniversitelerin farklı bölümlerindeki değerli 
hocalarımızla görüşmeler yapmakta ve belirlenen 
programlar çerçevesinde kurumumuzun alt yapısını, 
uzman personel durumunu ve projelerle ilgili ortaklık 
oluşturma yollarını anlatan sunumlar 
gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda Ege Üniversitesi 
Su Ürünleri Fakültesi ve Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi’nde Bakanlığımızın ve kurumumuzun 
tanıtım sunumları ve TÜBİTAK 1003 Gıda 
Güvenirliği çağrısı kapsamındaki projelerle ilgili 
bilgilendirmeler yapılmıştır. Diğer yandan kurum 
personelimize de projelerle ilgili bilgilendirmeler 
yapılmış, kurumumuzda ki uzmanlarımızın 
TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi ARBİS’e kayıtları 
tamamlanmıştır.  Yapılan çalışmalar sonucunda 
Müdürlüğümüzce TÜBİTAK 1003 Gıda Güvenirliği 
çağrısı kapsamında 7 proje sunulmuştur. 

Çizelge 1 de TÜBİTAK 1003 Çağrısı 
kapsamında başvurularımızla ilgili bilgiler 
görülmektedir. 
 
 

 
 

Kurumumuzda proje hazırlama altyapısını 
güçlendirmek için İzmir Kalkınma Ajansı ile yapılan 
görüşmeler neticesinde 29.05.2013 tarihinde 25 
personelimize Proje Hazırlama eğitimi verilmiştir. 

Görüşme yaptığımız diğer üniversite ve 
fakültelerde de sunum yapmak için planlamalar 
yapılmıştır. Bu kapsamda haziran ayı içinde İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde sunum yapılacaktır. 
Bu çalışmalar neticesinde yeni işbirlikleri 
oluşturmayı ve büyük projeler hayata geçirmeyi 
hedefliyoruz. 

 

 

 
Müdürlüğümüz adına TÜBİTAK 1003 Gıda Güvenirliği Çağrısı için 7 

proje başvurusu yapılmıştır. 
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İzmir Bölge Planlama süreci kapsamında 

bugüne kadar, İzmir'in dinamiklerinin daha etkin 
olarak belirlenmesine yönelik çeşitli sosyal, 
ekonomik ve mekânsal analizler gerçekleştirildi ve 
İzmir için güncel veri ve analizler sunan Mevcut 
Durum Analizi taslağı hazırlandı. Planlama 
sürecinin ilk aşaması olan, İzmir’in mevcut 
durumun belirlenmesi aşamasında İzmir 
üniversiteleri bünyesinde çok sayıda analiz ve 
çalışma grubu oluşturuldu ve İzmir’in planlama 
gündemine üniversitelerimizin üst düzeyde 
akademik katkısı alındı. 

Analiz çalışmalarının büyük oranda 
tamamlanmasıyla birlikte, sürecin temel aşamasını 
oluşturan katılımcı planlama aşamasına geçildi. 
Planlama çalışmalarının uygulama başarısını 
doğrudan belirleyen sahiplenme ve katılımcılık 
ilkelerini en uygun biçimde hayata geçirebilmek 
amacıyla, bugüne kadar gerçekleştirilen analiz 
çalışmalarının yanı sıra bölge düzeyinde çok 
sayıda geniş katılımlı paydaş toplantısı, sektörel ve 
tematik çalıştaylar ve geniş katılımlı ilçe 
toplantılarından oluşan bir planlama süreci 
tasarlandı. 

 
 

 
 
Bölge Planın sahiplenilmesini sağlamak ve 

analiz çalışmalarının başlangıcından itibaren 
bölgede bütün kilit paydaşlar tarafından bilinirliğini 
artırmak amacıyla, planlama sürecinin tanıtımına 
yönelik bir iletişim planı yürütülüyor. 

 
 

2014-20  
 
Planlama sürecine İzmirlilerin doğrudan 

katılımını sağlamak üzere bir internet portalı 
oluşturuldu. İzmir Bölge Planlama Portalı 
(www.izmiriplanliyorum.org) süreçte dinamik 
katılımı sağlamak ve süreç hakkında İzmirlilere 
bilgilendirmeler yapmak amacıyla kullanılıyor. 

 

 

 
 
4 Mart 2013 Pazartesi günü bölge planlama 

süreciyle ilgili İZKA Yönetim Kurulu ve basın 
mensuplarının da yer aldığı geniş katılımlı bir 
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Planın 
hazırlık aşaması itibariyle bölgedeki tüm vatandaş 
ve tüzel kişilik sahibi kurum, kuruluşun katılımına 
açık bir süreç olduğu ilan edildi. 

 
 

 
 

 
 
İzmir’in kalkınma önceliklerine doğrudan 

vatandaş katkısını almak amacıyla, 12 Mayıs 2013 
Pazar günü, rastsal yöntemle davet edilen yaklaşık 
500 kişinin katılımıyla bir Vatandaş Toplantısı 
gerçekleştirildi. Vatandaş Toplantısına, GSM 
operatörleri kullanıcılarından İzmir’de yaşayan 
rastsal olarak belirlenmiş yaklaşık 100.000 
vatandaş telefonla aranarak davet edildi. 

Bu toplantıyla hem vatandaşın plan 
önceliklerine ilişkin görüşleri ve katkıları alındı hem 
de bölge planının geniş kesimlere tanıtılması 
sağlandı. 

 
 

 
 
2014-2023 İzmir Bölge Planı hazırlık 

çalışmalarında bir sonraki adım Kalkınma 
Çalıştayı. 

Vatandaş Toplantısı’nda tartışmaya açılan, 
yeni dönem için belirlenen taslak gelişme eksenleri 
ve öncelik alanlarına katkı sağlanması ve bunların 
güncellenmesi için kurumsal paydaşların 
katılımıyla, Haziran ayında yapılandırılmış bir 
çalıştay daha düzenlenecek. Bu çalıştayda 
vatandaşın öncelikleri, kurumsal paydaşlarla 
birlikte tartışmaya açılacak. 
 

çin 
H eç… 

İZKA koordinatörlüğünde 2014-2023 İzmir Bölge Planı çalışmaları 
İzmir sevenleri İzmir için harekete geçmeye çağırıyor. 
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Sürecin uzmanlar düzeyinde gerçekleştirilecek 

aşamalarında, sektör ya da temalar bazında 
oluşturulacak katılımcı yapılar bulunuyor. Bu 
platformlar sektörel ve tematik alanlarda daha 
detaylı çalışmaların gerçekleştirilmesini 
sağlayacak. 

 
 

 
 
İlçe çalışmaları kapsamında ilçeler düzeyinde 

ilgili aktörlerin planlama sürecini sahiplenmesi ve 
İzmir ilçelerinin temel önceliklerinin belirlenmesi 
sağlanacak. İlçe çalışmaları halen İZKA 
koordinasyonunda yürütülüyor. Mayıs ayı sonuna 
kadar tamamlanması planlanan ilçe toplantıları 
sonucunda İzmir’in ilçelerden bakıldığında ortaya 
çıkan öncelik alanları belirlenmiş olacak.  

Planlama sürecini İzmirlilerin sahiplenmesi ve 
sürece destek olması, sürecin başarılı 
tamamlanmasına doğrudan katkı koyacak. 

 
  2014-

 
 
Bölge Planı yapmanın amacı; bölgedeki 

sosyal, ekonomik ve çevresel önceliklerin 
değerlendirilmesi, yerel talep ve ihtiyaçlar 
belirlenerek çözümler üretilmesi ve bölgenin uzun 
vadeli temel amaç, hedef ve stratejilerini ortaya 
koyarak bütüncül ve sürdürülebilir bir kalkınmanın 
gerçekleştirilmesidir. 

İzmir Bölge Planı (2014-2023), kamu kesimi, 
özel kesim ve sivil toplum arasında iletişimi, 
koordinasyonu, işbirliğini, ortak çalışma kültürünü 
artırmaya hizmet edecek, yerel potansiyeli 
harekete geçirecek, tüm kesimlerin ortak aklı ile 
oluşturulmuş genel bir bakış açısı ve hedef birliği 
sağlayacaktır. Bu hedef ve önceliklerin ortak akıl 
ile gerçekleştirilmesi İzmir’in ulusal ekonomiye ve 
ulusal rekabet edebilirliğe olan katkısını 
artıracaktır. 

İzmir Bölge Planı; ulusal düzeyde üretilen 
politika, plan ve stratejiler ile yerel düzeyde 
yürütülecek faaliyetler arasındaki ilişkiyi belirler. 
Bölge Planı, bölgesel gelişmeyi hızlandırma, 
sürdürülebilirliğini sağlama; kaynakların yerinde 
tespiti ve bu kaynakların sürdürülebilir kalkınma 
amaçlarına yönelik değerlendirilmesi için 
yönlendirmelerde bulunur. 

Bölge planı, bölge kaynaklarının daha iyi bir 
geleceğe ulaşma yönünde ortak aklı oluşturan, 
hedef birliği sağlayan, karar alma süreçlerinde 
daha fazla kişi ve kurumun katılımını harekete 
geçirmekte kullanılan bir araçtır. 
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Moleküler Biyoloji Laboratuvarımızda 2010 
yılından beri GDO Tarama Analizleri yapılmaktadır. 
Yürüttüğümüz özverili çalışmalar sonucunda 3 
tane soya (MON 40-3-2, A2704-12, MON 89788), 
10 tane mısır (MON 88017, MON 89034, MON 
810, MON 863, Bt 11, GA 21, TC 1507, DAS 
59122, NK 603, MIR 604) ve 1 tane şeker pancarı 
(H7-1) olmak üzere toplam 14 gen bölgesinde 
validasyon çalışmalarımız CRL yöntemleri 
(Community Reference Laboratory) ile 
tamamlanmıştır. Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürlüğümüzün talimatı ile laboratuvarımızda 
GDO Miktar Analizleri başlamıştır. 

Laboratuvarımızda yapılan kalitatif analizlerle 
ilgili bilgiler Çizelge 1’de, kantitatif analizlerle ilgili 
bilgiler Cizelge 2’de görülmektedir. Bakanlığımız 
18.03.2010 tarih ve 5977 sayılı Biyogüvenlik 
Kanunu ve 13.08.2010 tarih ve 27671 sayılı 
yönetmelik ve GDO Yönetmeliği Uygulama 
Talimatina göre gıda ve gıda katkı maddelerinde 
GDO’ların tespit edilmemesi gerekmektedir. Ancak, 
yem ve yem katkı maddelerinde GDO Tarama 
analizi sonucunun “Tespit Edildi” şeklinde çıkması 
durumunda onaylı ve onaysız genler için ayrı ayrı 
Tip Belirleme analizlerinin yapılması 
gerekmektedir.  

 
 
Çizelge 1. Laboratuvarımızda yapılan kalitatif analizler 
 

 Analiz Yöntemi Yö  
Analizi Eurofins GeneScan Kit Protokolu (LR) 10 DNA kopyası 

Eurofins GeneScan Kit Protokolu (NR) 10 DNA kopyası 
MON 40-3- CRL Yöntemi %0,045 

 CRL Yöntemi %0,045 
A 2704-  CRL Yöntemi %0,023 

 CRL Yöntemi %0,04 
 CRL Yöntemi %0,045 

 CRL Yöntemi %0,1 
 CRL Yöntemi %0,05 

 CRL Yöntemi %0,05 
MIR 604  CRL Yöntemi %0,045 

CRL Yöntemi %0,04 
 CRL Yöntemi %0,04 

 CRL Yöntemi %0,045 
 CRL Yöntemi %0,1 

H7-  CRL Yöntemi %0,1 
 
Çizelge 2. Laboratuvarımızda yapılan kantitatif analizler 
 

 ( ) Analiz Yöntemi Kantitasyon Yöntemi  
MON 40-3-2  CRL Yöntemi Kopya Sayısı Yöntemi %0,09 
MON 89788 CRL Yöntemi Kopya Sayısı Yöntemi %0,09 
A 2704-12  CRL Yöntemi ∆Ct Yöntemi %0,045 
MON 89034  CRL Yöntemi Kopya Sayısı Yöntemi %0,085 
MON 88017  CRL Yöntemi Kopya Sayısı Yöntemi %0,09 
MON 810  CRL Yöntemi Kopya Sayısı Yöntemi %0,1 
MON 863  CRL Yöntemi Kopya Sayısı Yöntemi %0,1 
NK 603  CRL Yöntemi Kopya Sayısı Yöntemi %0,1 
MIR 604  CRL Yöntemi ∆Ct Yöntemi %0,09 
GA 21  CRL Yöntemi ∆Ct Yöntemi %0,09 
Bt 11  CRL Yöntemi ∆Ct Yöntemi %0,08 
DAS 59122  CRL Yöntemi Kopya Sayısı Yöntemi %0,09 
TC 1507  CRL Yöntemi Kopya Sayısı Yöntemi %0,1 
H7-1  CRL Yöntemi Kopya Sayısı Yöntemi %0,1 

GDO 
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Çizelge 3. Çalışılacak Tip Belirleme Analizlerinin Belirlenmesi 
 

   

Soya 

35S (+) A 2704-12 
FMV (+) MON 89788 
35S (+), NOS (+) MON 4032; A 2704-12 
35S (+), NOS (+), FMV(+) MON 4032; MON 89788; A 2704–12 

 

35S (+) MON 810; TC 1507; DAS 59122 
NOS (+) GA 21; MIR 604 

35S (+), NOS (+) MON 863; MON 88017; Bt 11; NK 603 
MON 810; TC 1507; DAS 59122; GA 21; MIR 604 

35S (+), NOS (+), FMV(+) MON 89034; MON 863; MON 88017; Bt 11; NK 603; MON 810; TC 1507; DAS 
59122; GA 21; MIR 604 

 FMV (+) H71 

 
Yem numuneleri mısır, soya, şeker pancarı 

gibi farklı ürün gruplarını içerebilmektedir. Bu 
nedenle, her numunede numunenin içeriğine göre 
faklı analizler yapılmaktadır. Bu farklılıklar, yem 
numunelerinin analiz süresine ve analiz ücretine 
yansımaktadır. GDO Tarama Analizinde tespit 
edilen promotör ve terminatörlere göre hangi Tip 
Belirleme analizlerinin yapılacağına karar 
verilmektedir. Çizelge 3’de tespit edilen promotör 
ve terminatörlere göre yapılan analizler 
görülmektedir. Çizelge 3 de belirtilen Tip Belirleme 
Analizlerinin sonucunda amplifikasyonun 

görüldüğü gen bölgelerinde miktar analizlerine 
geçilmektedir. 

Analizi başlatılan 14 gen bölgesine ilave 
olarak 3 adet pamuk ve 4 adet kanolaya ait gen 
bölgesinde de validasyon çalışmalarımız 
tamamlanmıştır. Toplamda 21 gen bölgesinde hem 
Tip Belirleme hem de Miktar analizleri icin 
TÜRKAK’a akreditasyon başvurusu yapılmıştır. 
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüz tarafından 
yayınlanan talimatlar ve Biyogüvenlik kurulu 
tarafından alınacak yeni kararlar doğrultusunda 
diğer ürün gruplarında da validasyon 
çalışmalarımız devam edecektir. 
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Sağlık için gerekli olan omega-3 ve omega-6, 

çoklu doymamış yağ asitleri olup, PUFA 
(Polyunsaturatedfattyacids-Çoklu doymamış yağ 
asitleri) olarak adlandırılırlar. Omega-3 PUFA’lar; 
uzun karbon-hidrojen atomlarından oluşurlar ve 
toplam 6 adet karbon-karbon çift bağından ilkini 
üçüncü karbon atomunda içermelerinden dolayı 
omega-3 adını almaktadırlar.  

Sağlıklı bir vücudun temel gereksinimi olan 
omega-3 ve omega-6 yağ asitleri, bu 
özelliklerinden dolayı Gerekli Yağ asitleri (Essential 
fattyacids (EFA)) olarak adlandırılmaktadır. Bu yağ 
asitleri metabolizma tarafından sentezlenemezler 
ve dolayısıyla gıdalar ile dışarıdan alınmak 
zorundadırlar.  

Omega-3 yağ asitleri çoğunlukla deniz ürünleri 
ve bitki kaynaklı yağlarda bulunurlar. Büyüme, 
gelişme ve vücut fonksiyonları için gereklidirler. 
Ayrıca bu yağ asitleri fizyolojik ve patolojik koşulları 
inflamatuvar tepki gibi bir çok mekanizma 
vasıtasıyla düzenleyebilmektedirler (Kangand 
Weylandt, 2008). Son yıllarda omega-3 PUFA’lar 
üzerinde, pek çok hastalığa karşı koruma 
sağlamada önemli rolleri olması sebebiyle yoğun 
bir ilgi vardır. Son araştırmalar göstermiştir ki 
özellikle balık ya da balık yağlarında bulunan 
omega-3 PUFA’ların yeterli miktarda alınması 
insan sağlığını optimize etmekte ve hastalıklardan 
korumaktadır(Kang, 2005).  

Bugünkü yaygın batı beslenme şekli Omega-3 
yönünden fakir, aksine Omega-6 yönünden 
zengindir ve dolayısıyla bu durum oldukça yüksek 
Omega-6/Omega-3 oranıyla sonuçlanmaktadır. 
Oysaki sağlıklı bir beslenme şeklinde bu oranın 1:1 
olması beklenmektedir. Dengede olmayan bu 
oranın, tüm dünyada milyonları etkileyen 
kardiovasküler hastalıklar, kanser, diabet 
venörodejeneratif (nöron kaybı, nöron hücrelerinde 
ipliksi yapı birikimi) hastalıklarla bağlantılı olduğu 
düşünülmektedir. Beslenmede Omega-3 PUFA 
miktarının artırılmasının, dolayısıyla Omega-
6/Omega-3 oranında 1:1 değerinin sağlanmasının, 
bu hastalıklara yakalanma riskini azaltabileceği 

yapılan çalışmalar tarafından desteklenmektedir 
(Wang et al., 2006).  

 

 
 

 
 
Yağ asitlerinin enerji kaynağı olmaları, hücre 

zarı bileşenlerini oluşturmaları ve ilaveten gen 
ekspresyonunun düzenlenmesinde rolleri, onların 
önemli biyolojik aktivitelerini oluşturmaktadır. 
Fosfolipidler ile birleştikleri zaman, akışkanlık, 
esneklik, geçirgenlik ve hücre zarına bağlanan 
enzimlerin aktiviteleri gibi hücre zarı özelliklerini 
etkilerler. Doymamış yağ asitlerinin doğrudan 
etkisinde olan tüm bu özellikler canlılık için oldukça 
yüksek düzeyde öneme sahiptirler. 

Omega yağ asitlerinin hücrenin yapısal 
bileşenleri olmalarına ilaveten, metabolizmada çok 
sayıda başka görevleri de bulunmaktadır. Omega-
6 yağ asitleri; enflamatuvar (iltihap yapıcı), 
hiperaljezik (ağrı yapıcı), antitrombotik (pıhtı 
yapıcı) ve mitojenik (hücre üremesini artıran) etkiye 
sahiptirler. Bu önemli özellikler sayesinde 
hücrelerin çoğalması, ağrı hissi oluşumu, 
kanamaların durdurulması ve iltihap yaparak 
zararlı etkenlerle mücadeleyi sağlanmaktadır. Tüm 
bu oluşumlar vücutta dengeli bir oranda olmak 
zorundadır. Dengenin bozulması durumunda 
iltihabın aşırı oluşumu ile vücudun tahrip olması, 
aşırı ağrı hissi ve önlenemeyen hücre bölünmesi 
sonucunda da kanserleşme eğilimi artabilir. 

O -3  
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Omega-3 yağ asitlerinin bu bağlamda oldukça 
önemli görevleri vardır. Antienflamatuvar, 
analjezik, antitrombotik ve antimitojenik etkiye 
sahip olan omega-3 sayesinde, omega-6’nın 
yukarıda belirtilen özellikleri dengede 
tutulur(Anon., 2003).  

Omega-3 yukarıda belirtilen etkilere sahip 
olması nedeniyle, sağlığı etkileyen önemli 
hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde önemli rol 
oynamaktadır. Bu hastalıklar; koroner kalp 
hastalıkları, hipertansiyon, tip 2 diyabet, ülseratif 
kolit, romatoidartrit, depresyon, çeşitli kanserler ve 
kronik akciğer hastalıklarıdır. Ek olarak, tabloda 
omega-3’ün tedavi etkisine sahip olduğu 
hastalıklar ayrıntılı bir şekilde listelenmiştir(Anon., 
2003). 

 
OMEGA-3 yağ asitlerinin yararlı olduğu hastalıklar 

 Akne 
 Akıl hastalıkları 
 AIDS 
 Alerjiler 
 Alzheimer 
 Artrit 
 Damar sertliği 
 Davranış bozuklukları 
 Demans 
 Diyabet 
 Egzama 
 Enfeksiyon 
 Enflamatuvar 

hastalıklar 
 Felçler 
 Görme bozuklukları 
 Hipertansiyon 

 Hiperaktivite 
 İmmün yetersizlikler 
 Kalp hastalığı 
 Kanser 
 Kistikfibroz 
 Kronik Yorgunluk sendromu 
 Lösemi 
 Malnütrisyon 
 Metastaz 
 Multipl Skleroz 
 Otoimmün hastalıklar 
 Otizm 
 Öğrenme bozuklukları 
 Şişmanlık 
 Sedef Hastalığı  
 Şizofreni 

 
Kalp- - -3 

 
Yapılan çalışmalarda, omega-3 yağ asitlerinin 

yeterli alımının kalp ve damar hastalıklarına karşı 
koruduğu gösterilmiştir. Beslenmesinde omega-3 
tüketimine dikkat edenlerde koroner kalp 
hastalığına bağlı ölümler daha düşük bulunmuştur. 
Omega-3 damar sertliğioluşumunu yavaşlatarak, 
trigliserit kan düzeyini düşürerek,kötü kolesterol 
(LDL)’yi düşürüp, iyi kolesterol (HDL)’yi arttırarak 
ve ayrıca kalp krizi sonrası felç ve ikinci kalp krizi 
ya da ölüm riskini azaltarak kalp-damar 
hastalıklarına karşı korumaktadır (Anon., 2003). 

 
O -6/O -  

 
Yüksek omega-6/omega-3 oranına sahip 

beslenme şekli kanser oluşumu ve ilerlemesi 
üzerine olumsuz etkilere sahiptir. Diyetteki yağların 
kanser gelişimi ve ilerlemesini etkilemek gibi 
oldukça önemli fonksiyonları bulunmaktadır. 
Omega-6 yağ asitleri uyarıcı özelliğe sahipken, 
omega-3 yağ asitleri tersine kanser oluşumu ve 
ilerlemesini baskılayıcı özelliğe sahiptirler. 
Beslenmesi omega-3 yönünden yeterli olan 
toplumlarda kanser oranının düşük olduğu yapılan 
çalışmalarda rapor edilmiştir (Anon., 2003). 

PUFA’ların kanserin önlenmesi ve tedavisi 
üzerindeki etkileri hücre kültürü çalışmaları ve 
hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarla 
desteklenmektedir. Ayrıca PUFA’ların kanser 
hastalığı sürecinde hastalarda meydana gelen kilo 
kaybını azalttığı ve bağışıklık sistemini düzenlediği 
rapor edilmiştir (Berquin ve ark, 2008).  

Beslenmede omega-6/omega-3 oranının 
önemi, bu oranın sağlıklı bir nesil oluşumu üzerine 
etkisi ve insan sağlığını tehtit eden pek çok 
hastalığın oluşumu ve tedavisi üzerindeki kritik rolü 
üzerine oldukça yoğun araştırmalar yapılmaktadır. 
Hatta gen ekspresyonu üzerindeki etkisinden ötürü 
genotipe özel beslenmenin belirlenmesine ilişkin 
çalışmalarda son yıllarda önemli bir yer 
tutmaktadır.  

 
  

 
Hayati öneme sahip olan kandaki omega-

6/omega-3 oranının tespiti sağlıklı bir yaşam 
sürmek için rehber özelliktedir. İskoçya’da Stirling 
Üniversitesinde Omega Kan Testi adı altında, 
vücudun her organını hatta her hücresini kapsayan 
omega-3 ve omega-6 oranı hakkında bilgi veren bir 
analiz yapılmaktadır. Optimal sağlık düzeyinin 
sağlanmasında oldukça önemli olan omega-
6/omega-3oranının saptanmasını sağlayan bu test, 
bireylerin sağlık durumları hakkında bilinçlenmesini 
sağlamaktadır. Aşağıda Omega-6/omega-3 
oranının yorumlanması şematize edilmiştir (Anon., 
2013). 
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Gıdalara ve yemlere raf ömrünü uzatmak, 

renk ve lezzet vermek, besin öğesi değerini 
arttırmak, antioksidan aktivite göstermek gibi farklı 
amaçlarla ilave edilen katkı maddelerinin analizinin 
yapıldığı birimimiz 1974 yılından beri hizmet 
vermektedir. Birimimiz o dönemlerde Mineral ve 
Kalıntı Analizleri Laboratuvarları ile bir arada 
faaliyet gösterirken, 2002 yılından sonra Katkı 
Analizleri Laboratuvarı olarak çalışmalarını 
sürdürmüştür. 

Birimimizde; 
- 2 Ziraat Mühendisi, 
- 1 Kimyager,  
- 1 Veteriner Hekim görev yapmaktadır. 

Laboratuvarımızda; 
- 1 adet Otomatik Distilasyon cihazı,  
- 3 adet HPLC,  

- 1 adet Spektrofotometre bulunmaktadır.  
Laboratuarımızda; 

  
- Koruyuculardan; potasyum sorbat, sodyum 

benzoat, sorbik asit, benzoik asit, nitrit, nitrat, 
kükürt dioksit, sodyum metabisülfit,  

- Tatlandırıcılardan; Asesülfam-K, Aspartam ve 
Sakkarin,  

- Renklendiricilerden; Allura Red (E 129), 
Amarant (E 123), Auramin, Brilland Black (E 
151), Brilland Blue (E 133), Carmosine (E 
122), Erythrosine (E 127), Green-S (E 142), 
Indigo Carmin-Indigotine (E 132), Patent Blue 
(131), Ponceu 4RC (E 124), Quinolinne yellow 
(E 104), Sunset yellow (E 110), Tartrazin (E 
102),  

 Vitamin A, B1, C ve E, 
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 Nitrit, 
Nitrat, Vitamin A, B1, C ve E, analizleri 
yapılmaktadır. 

 
- Enerji içecekleri, kola, çözünür kahve, Türk 

kahvesi ve çayda kafein,  
- Sıvı yağlarda antioksidan BHA, BHT,  
- Tuzda potasyum iyodür, potasyum iyodat, Süt 

ürünlerinde Natamisin,  
- Zayıflama ürünleri ve bitki çaylarında 

Sibutramin Hidroklorid,  
- Süt ve süt ürünleri, süt katkılı ürünler, baklagil 

ve hububat unlarında Melamin,  
- Kuru incirde Hidrojen peroksit,  
- Gıda ve yemlerde Betakaroten,  
- Kızarmış patates, ekmek ve unlu mamüllerde 

Akrilamid analizleri yapılmaktadır. 
 
Gıdalarda bulunmaması gereken ancak taklit 

tağşiş amaçlı gıdalara ilave edilen katkılardan 
kırmızı toz-pul biberde, baharat, salça ve 
soslarında Sudan boyaları (Sudan I, II, III, IV, Red 
7B, Black B, Orange G), unda benzoil peroksit 
analizleri yapılmaktadır.  

Analizlerimizi daha sağlıklı ortamda 
gerçekleştirebilmemiz için laboratuvar altyapımız 
tamamen yenilenmiş olup alınması düşünülen yeni 
cihazlarla analiz çeşitliliğimizin arttırılabilinmesi için 
genişletilmiştir. 

2012 yılında yaptığımız çalışmalar aşağıdaki 
çizelgede verilmiştir. 

 
 

. .
229 452 
444 478 
350 502 
510 776 

- 1.248 2.235 
 
 
Nitrit ve nitrat analizlerinin spektrofotometrik 

yöntem yerine HPLC cihazı ile yapılması, Lezzet 
arttırıcı olarak gıdalara katılan monosodyum 
glutamat, gıdalarda gerek koruyucu gerekse besin 
değerini arttırmak amacı ile kullanılan organik 
asitlerin analizi ve bazı analizlerimizin LC-MS/MS 
cihazında yapılabilirliği ile ilgili çalışmalarımız 
devam etmektedir. 
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Ambalajın en önemli görevlerinden biri 

üreticiden müşteriye kadar uzanan yolda 
gıdalarımıza sağladığı çok yönlü korumadır. 
Ürünün ışık, nem, ısı, hava ve darbe gibi dış 
etkenlerden olumsuz yönden etkilenmesini ve 
bozulmasını önler. 

Laboratuvarımız, gıda ambalajlarının TGK’ne 
uygunluğunu saptamak ve sağlıklı ambalaj 
materyallerinin üretimi ve kullanımı konusunda 
yönlendirici olabilmek amacıyla 2001 yılında 
kurulmuştur. 

Geçtiğimiz ay, modern bir konseptle 
tasarlanmış nitelikli bir laboratuvara taşındık. 
Şimdiye dek fiziki alanın yetersizliğinden dolayı 
gerçekleştiremediğimiz hedeflerimize kısa sürede 
ulaşmayı amaçlamaktayız. 

GC-HS ve FT-IR cihazlarına sahip olduğumuz 
laboratuvarımızda; 

- Kağıt ambalajlarda Pb, As, Klorür,PCB’s, TiO2 
- Plastik malzemelerde polimer yapı tayini 
- Alkollü içkilerde etil ve metil alkol ile Toplam 

uçucu madde miktarı 
- Yağlarda total hegzan ve ekstraksyon 

çözücüleri analizleri gerçekleştirilmektedir. 
 
 

 
 
1) Toplam migrasyon tayini 
2) Plastik malzemelerde ağır metal analizleri (Pb, 

As, Cd, Cr) 
3) Bisfenol-A 
4) Fitalatlar 
5) Boya haslığı 
6) Ani sıcaklık değişimine dayanım analizleridir. 
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Beslenmenin son yıllarda üzerinde daha çok 

durulan bir konu haline gelmesinin en önemli 
sebebi temel bir ihtiyaç olmasıdır. Toplumun 
sağlıklı nesiller yetiştirmesi sağlıklı beslenme 
alışkanlıkları edinmesiyle mümkün olmaktadır 
(Ünlü, 2011). Bu nedenle doğru geliştirilen yeme 
davranışı özellikle çocukluk çağında çok önem 
kazanmaktadır. 
 
 

 
 
 

Bireyler, yaşam boyu kullanacakları becerileri; 
fizyolojik, ruhsal ve sosyal gelişimin hızlı olduğu 
gelişim dönemlerini okulda geçirmektedirler 
(Yılmaz ve Özkan, 2007). İnsanlarda büyüme ve 
gelişmenin çok hızlı ilerlediği bu dönem 
çocukluktan ergenliğe geçişi de içinde barındırır ve 
hayatın bu döneminde beslenme en temel 
dinamiktir (Alçı Geçkil, 2002; Dikmen, 2006; 
Kuşgöz, 2005; Örmenci, 1987; Stevenson et al., 
2007). Bireyin ileride sağlıklı bir yetişkin olarak 
hayatını sürdürmesi bu dönemde kazandığı 

düzenli beslenme alışkanlığı ile doğrudan ilişkilidir 
(Dikmen, 2006; Örmenci, 1987). 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 
çocuk gelişimi ve eğitimi modülünde Okul çağı 
çocuklar evde aile bireylerinin kontrolünde 
beslenmelerini sürdürürken okulda kendi tercih 
ettikleri besinleri tüketmek durumunda kaldıkları ve 
yanlış beslenme alışkanlıkları edinebildikleri 
belirtilmiştir.  Bu süreçte öğrencilere sağlıklı 
beslenme bilinci kazandırılmasının önemi 
vurgulanmıştır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2011).  
 
 

 
 
 

Yetersiz veya dengesiz beslenme durumunda 
bireyin büyüme ve gelişimin olumsuz yönde 
etkilendiği ve sağlığın bozulduğu bilimsel olarak 
kanıtlanmıştır. Bununla birlikte beslenmenin 
sosyolojik ve psikolojik bir olay olarak da ele 
alınması gerekliliği açıktır (Yılmaz ve Özkan, 
2007). 

Okul çağı çocuklarının birbirlerinden sosyal 
gelişimleri dolayısıyla çok etkilendikleri, birbirlerini 
taklit ettikleri, arkadaş onayını çok önemsedikleri 
görülmektedir. Aynı zamanda psikolojik dünyaları 
da yeme tutumlarına doğrudan etki etmektedir. 
Yeme davranışı ile ilgili iç çatışmalar yaşayan 
çocukların oyun terapisi sürecinde annelerinin 
davranışlarını taklit ederek duygusal rahatlama 
yaşadıkları gözlemlenmektedir. Örneğin annesinin 
her şeyden yemesi gerektiği mesajı ile yetişen, 
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yeme sorunu yaşayan 7 yaşındaki bir çocuk; 
suluboya kabının suyuna tüm renklerden sırayla 
karıştırıp, oynadığı bebeğin hepsinden yemesi 
gerektiğini sayıklayabilmekte, fırçasını su kabında 
karıştırma kepçesi gibi hayal edebilmekte, 
biberona kendi deyimiyle hazırladığı mamayı 
doldurup, kızarak oyuncak bebeğe zorla içirmeye 
çalışabilmektedir. Çocukların iç dünyasında 
beslenme kavramının anne karnından itibaren ne 
kadar derin ve karmaşık bir süreç olduğu uzmanlar 
tarafından kabul edilmektedir. 
 
 
 

 
 
 
 

Ailesi veya arkadaşları ile olan ilişkilerinde 
çatışma yaşayan çocuklarda yeme problemlerinin 
görülme oranı daha yüksektir. Ailesi tarafından 
desteklenmeyen ve arkadaşları tarafından 
dışlanan bazı çocuklar, sosyal ilişki 
kuramamalarının nedeni olarak bedenlerini 
görürler ve (Ata et al., 2006) birçok çocuk “sağlıklı 
beslenme” kavramını bilmediği için geliştirdiği 
olumsuz yeme tutumunu devam ettirirken kendini 
çaresiz hisseder (Power et al., 2012).  

Çocukların beslenme alışkanlıklarında 
medyanın da önemli etkileri olmaktadır. Televizyon 
reklamları ile sağlıksız besinler 
normalleştirilmektedir. Çocuklar özellikle 
reklamlardaki hipnotik telkinlere gelişim dönemleri 
gereği oldukça açık reaksiyon vermektedirler. Aile 
ve öğretmenler tarafından sağlıksız kabul edilen 
besinlerin, televizyon reklamlarında olumlu 
değerlendirmeler alması, çocukların yeme 
tutumunda çelişkilere sebep olmaktadır 
(Stevenson, Doherty, Barnett, Muldoon, & Trew, 
2007). Özellikle günümüzde hızlı yaşam 
temposuyla birlikte gelen ayaküstü ve abur cubur 
beslenme alışkanlıkları da artış göstermektedir. 
Animasyonlu reklamlardaki hızlı tüketim besin 

ürünleri çocuklar tarafından rağbet görmektedir. 
Fazla miktarda doymuş yağ barındıran bu besinler 
çocuklarda sağlık sorunlarına yol açmaktadır 
(Dikmen, 2006). 

Çocukların olumlu beslenme alışkanlıkları 
geliştirmeleri için ailelerin bu konuda eğitim 
almaları büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda 
beslenme konusunda çocukların küçük yaştan 
itibaren bilinçlendirilmeleri ve olumlu 
davranışlarının destek görmesi gerekmektedir. 
Ailelerin okul döneminde çocuğun sadece okul 
başarısına odaklanmamaları; çocuğun bedeninin 
farkında olan, duyumlarını hissedebilen, kendi 
beslenme sorumluluğunu almış bireyler olmalarına 
yönelik ebeveyn bilinci göstermeleri gerekmektedir. 
Diğer bir yandan okullarda yürütülen sağlıklı çocuk 
beslenmesi ile ilgili projelerin yaygınlaşması ve 
okul rehberlik servislerinde yeme bozukluğunu 
önleyici çalışmalar yürütülmesi, sağlıklı nesiller 
yetiştirmemiz için büyük önem taşımaktadır. 
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İnülin ilk defa 1800’lü yıllarda Rose tarafından 

Inula helenum adlı bir bitkinin köklerinden elde 
edilen bir karbonhidrat türü olarak tanımlanmıştır. 
İnülin soğan, sarımsak, pırasa, hindiba ve enginar 
gibi birçok sebzede bulunan bir fruktoz 
oligomeridir. Son yıllarda inülin, jel, kıvam verici ve 
tatlandırıcı özelliklerinden dolayı, gıda sanayisinde 
kullanılmaktadır. İnülin, diğer karbonhidratlara göre 
daha düşük enerji içerir. Bilinen en önemli 
fonksiyonu, bağırsaklarda bifidobakterilerin 
gelişmesini uyarmalarıdır. Bunlara ek olarak, 
inülinin, şeker hastalığı, kalp hastalıkları, kanser ve 
osteoporoz riskini azalttığı bildirilmektedir 
(Yabancı, 2010; Aşan ve Özcan, 2006). 
 

 
 

Hindiba bitkisinden doğal olarak elde edilen 
inülin fonksiyonel bir besin bileşeni olarak 
tanımlanabilir. Besleyici etkilerinin yanı sıra vücuda 
alındığında sağlık üzerine olumlu etki gösteren 
besinlere ‘’fonksiyonel besin’’ denilmektedir. İnülin, 
bazı sistemik ve fizyolojik özellikleri ile kalın 
bağırsak işlevini etkiler, kalın bağırsakta bulunan 
bifidobakterilerin gelişmesini uyardıkları için birer 
prebiyotikdir. Başta kalsiyum olmak üzere birçok 
mineralin emilimini etkileyerek, kemik mineral 
yoğunluğunu arttırır ve osteoporoz riskini azaltır. 
Bağışıklık sistemini uyarır, karaciğerde yağ 

yapımını azaltır, hiperinsülinemiyi önleyerek 
kardiyovasküler hastalık riskini düşürür. Bağırsak 
hareketlerini arttırarak kabızlığı, bifidobakterilerin, 
gram negatif ve pozitif bakterilerin çoğalmasını 
önleyici özelliği nedeniyle de ishal oluşumunu 
önler. Kötü huylu tümörlerin gelişmesini 
engelleyerek veya azaltarak, kalın bağırsak 
kanseri riskini düşürür. İnülin dünyada genellikle 
posa olarak bilinmekte ve posa içeriği nedeni ile 
besinlere katılmaktadır, bu diğer posalara 
benzemeksizin lezzet verici bir maddedir. İnülinin 
gıda sanayisinde kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır 
(Yabancı, 2010). 

İnülin, yerelması, yıldız çiçeği, hindiba, 
karahindiba, soğan, sarımsak, pırasa, enginar ve 
kuşkonmaz gibi bitkilerde bulunmaktadır. Çeşitli 
bitkilerdeki inulin içeriği Çizelge 1’de verilmiştir 
(Aşan ve Özcan, 2006). 

 

 
 

 İnülinin kimyasal yapısı 
 

 
Ticari anlamda inülin hindiba, yerelması ve 

enginarda saptanmıştır. Bu bitkiler arasında 
hindiba, yüksek oranda inulin içermesi ve sürekli 
olarak verim vermesi nedenleri ile endüstriyel 
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olarak inulin ve hidrolizatlarının üretiminde yaygın 
olarak kullanılmaktadır (Aşan ve Özcan, 2006). 

Selüloz gibi inülin de incebağırsakta 
sindirilmez. Bunun yerine kolona doğru ilerler, 
oradaki bakterilerce metabolize edilir ve anaerobik 
fermentasyon sırasında kısa zincirli yağ asitlerinin 
üretimi için enerji sağlar. Prebiyotik olarak 
sınıflandırılan inulin, Bifidobakterilerce tercih edilen 
bir substrattır ve bağırsakta sağlık koruyucu etkiye 
sahip Bifidobakterilerin gelişimini teşvik ederler 
(Aşan ve Özcan, 2006). 

Türk Gıda Kodeksi, Katkı Maddeleri 
Yönetmeliği’nde Madde 13’e göre, inülin katkı 
maddesi olarak değerlendirilmemektedir (Anon., 
2011). 

 
 Çeşitli bitkisel kaynaklardaki inulin içeriği (Aşan ve 

Özcan, 2006). 
 

    
     

 
 

Çiğ    1.1-7.5   4.3 
Pişmiş   0.8-5.3   3.0 

(yumru)  16.0-20.0  18.0 
(kök)  35.7-47.6  41.6 

 
Çiğ    2.0-3.0   2.5 
Haşlanmış   1.4-2.0   1.7 

 
Çiğ    3.0-10.0   6.5 

 
Çiğ    9.0-16.0   12.5 
Kurutulmuş   20.3-36.1  28.2 

(yaprak)  2.0-6.8   4.4 
 

Çiğ    0.3-0.7   0.5 
Konserve   0.1-0.3   0.2 

 
Kepek (çiğ)   1.0-4.0   2.5 
Un (pişmiş)   0.2-0.6   0.4 

 
Pişmiş   0.5-0.9   0.7 

 
Çiğ    0.5-1.0   0.8 
Pişmiş   0.1-0.2   0.2 
 
 

  
 
Bugün dünyada yasam koşullarının değişmesi 

ile bireylerin hazır besin tüketimlerinin ve enerji 
alımlarının yükselmesi, fiziksel aktivitelerin 
azalması, sağlık harcamalarının artması kronik 
hastalıklarla mücadele etme zorunluluğunu 
getirmiştir. Tüketicilerin sağlık ve beslenme 
ilişkisini öğrenmeye başlamaları doğrultusunda, 
gıda sanayisinde sağlıklı beslenme ürünleri 
geliştirebilmek için çeşitli teknolojilerden 
faydalanmaktadır. Gıda sanayisinde, etkili 
yöntemler ve bilimsel donanım ile besinlerin 
kimyasal bileşimi ve fiziksel yapısı kontrol 
edilebilmekte, hatta geliştirebilmektedir. İnülin, 
bugün besin endüstrisinde ya sukrozdan 
sentezlenmekte ya da hindiba köklerinden 

ekstrakte edilmektedir. Hindiba botanikte 
Cichorium intybus olarak bilinen bir bitkidir ve en 
çok kahve yerine kullanıldığı bilinir. Kökleri %15-20 
oranında inülin içerir. İnülin üretimi, şeker 
pancarından şeker elde edilmesi ile benzerdir, 
kökler toplanır, temizlenir ve yıkanır. İnülin tozu 
ortalama 10-12 0C’de polimerize edilir ve 2-60 
ünitelik zincir uzunluğuna sahip moleküllerdir. 
Oluşan inülin tozu %6-10 oranında glikoz, fruktoz 
ve sukroz içeren şekerlerden oluşur. İnülin, 
standart, az şekerli ve yüksek performanslı olmak 
üzere üçe ayrılır. Standart inülin en fazla %10 
şeker içerir ve hindiba köklerinden elde edilir. Az 
şekerli inülin ve yüksek performanslı inülin ise, 
mono, di ve oligosakkarit fraksiyonlarının fiziksel 
olarak kaldırılması ile oluşur. Yüksek performanslı 
inülinde, şeker molekülleri ortadan kaldırıldığı için, 
inülin yağ benzeri bir yapı kazanır. İnülin, çok basit 
bir kimyasal yapıya sahip değildir. Fruktoz 
ünitelerinin β -2-1 bağları ile bağlanması ile oluşur; 
bu bağlar inülinin sindirimini zorlaştırır (Yabancı, 
2010). 

İnülin su veya süt ile karıştırıldığında 
mikrokristaller oluşturabilir. Fakat bu 
mikrokristaller, ağızda hissedilebilir pütürlü bir yapı 
bırakmaz, fakat yağa benzer bir tat vererek ağızda 
yumuşak, kremsi, kaygan bir his oluşturur. Bu 
nedenle inülin başta diyet ürünleri olmak üzere 
birçok besinde, yağ ikamesi olarak kullanılabilir. 
Genelde 0.25g inülin, 1 gram yağ yerine geçer. 
Yağ yerine inülin kullanılan besinlerin bir 
porsiyonunda yaklaşık 2-6g inülin bulunur 
(Yabancı, 2010). 

İnülin, makro besin öğesidir ve bazı besinler 
bu öğe ile zenginleştirilebilir. Bu öğe, eklendiği 
besinin posa içeriğini de arttırır. Bir porsiyon 
besine ortalama 3-10g inülin eklenebilir (Yabancı, 
2010). 

 
V  

 
Oligosakkaritler (kısa zincirli karbonhidratlar), 

prebiyotik olarak bilinir ve kalın barsakta patojen 
bakterilerin sayısını sınırlayan, probiyotik 
bakterilerin ise gelişimini destekleyen 
sindirilemeyen gıdalar olarak tanımlanır. Bifiduslu 
ürünlerin etkisini artırmak için prebiyotikler, 
probiyotik ürünlerde sıklıkla kullanılır. Prebiyotikler; 
bifidobakteriler, laktobasiller ve eubakteriler gibi 
insan sağlığı için önemli bakterilerin gelişimini 
stimüle ederler. Kimyasal yapılarından dolayı bazı 
oligosakkaritler sindirim enzimlerine karşı 
dayanıklıdır ve sindirilemeden kalın barsaklara 
geçerek orada bulunan probiyotik sakkarolitik 
bakterilerin fermantasyonu için zemin hazırlarlar. 
Bu maddeler vücutta ya hiç veya kısmen 
parçalanır. Prebiyotikler, bifidobakteriler tarafından 
“bifidojenik faktör”olarak tercihen karbon ve enerji 
kaynağı olarak kullanılabilir. Ticari öneme sahip, 
fruktooligosakkaritleri kapsayan bazı “bifidojenik 
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faktörler” veya “bifidojenik karbonhidratlar”; 
laktuloz, laktitol gibi laktoz türevleri, 
galaktooligosakkaritler ve soya oligosakkaritleridir. 
Dayanıklı nişasta ve nişasta olmayan 
oligosakkaritler barsak gıdaları olarak 
sınıflandırılırlar, fakat prebiyotik değillerdir. Çünkü 
bunlar probiyotik bakteriler tarafından fermente 
edilemez. Fonksiyonel gıda katkısı olarak 
prebiyotikler; doğal inülin, enzimatik olarak 
hidrolize edilmiş inülin veya oligofruktozları 
kapsayan inülin tipi fruktanlar ile sentetik 
fruktooligosakkaritler olarak sınıflandırılır. İnülin, 
polidispers karbonhidrat olarak tanımlanır. İnülin 
içeren bitkiler genellikle Liliaceae, Amaryllidaceae, 
Gramineae ve Compositae familyasındandır. 
Bununla beraber endüstriyel olarak inülin, 
geleneksel olarak “güneyik” ismiyle bilinen 
“hindiba”’dan üretilir. Prebiyotik olarak, inülin ve 
oligofruktoz, meyve ve sebzelerde önemli oranda 
bulunur ve ABD’de günlük tüketim 1-4 g, 
Avrupa’da ise 3-11 g’dır. Sentetik inülin tipi 
fruktanlar ise, sukroz moleküllerinin enzimatik 
olarak katalize edilmesiyle üretilir. İnülin tipi 
fruktanlar tatlandırıcı olarak, yağ ikamesi olarak 
(sadece inülin), tekstür düzeltici olarak, stabilizatör 
olarak, dondurma ve tatlılarda jelleştirici olarak, 
ekmekçilikte, pastacılıkta ve bebek mamalarında 
kullanılmaktadır. Son yıllarda, inülin tipi fruktanlar 
da sindirilemeyen oligosakkarit (prebiyotik) olarak 
sınıflandırılmıştır. (Sağdıç ve ark., 2004) 

Prebiyotiklerin birtakım fonksiyonel etkileri: 
1. Sindirilemezler ve düşük enerji değerine 

sahiptirler (< 9 kJ/g).  
2. Dışkı hacminde artış sağlarlar. 
3. Bifibacterium, Lactobacillus ve Eubacterium 

spp.’nin yani probiyotik bakterilerin 
stimülasyonunu sağlarlar.  

4. Patojen bakterilerin (Clostridium ve 
Bacteroides) inhibisyonunu sağlarlar (Sağdıç 
ve ark., 2004). 
 

  
 
İnülin birçok ülkede besinlerin toplam enerjisini 

düşürmek amacıyla dondurma, kek, pasta gibi 
yüksek kalorili besinlerin hazırlanmasında yağ ve 
şeker yerine kullanılmaktadır. İnülin sindirim 
enzimlerine karsı dirençli olan β -2-1 bağları ile 
fruktoza bağlandığı için, enerji değerleri bilinen 
diğer karbonhidratlara göre daha düşüktür. Diyet 
karbonhidratları 4 kkal/g enerji içerirken, inülin 
sindirime karşı dirençli olması, ince bağırsaklarda 
emilime uğramaması nedeniyle, diğer 
karbonhidratlara göre daha düşük enerji içeriğine 
sahiptir. İnülin, sindirime uğramadan doğrudan 
kalın bağırsağa geçer, burada bakteriler tarafından 
fermentasyona uğrar. Fermente edilmiş 
karbonhidratların enerji değerleri, yaklaşık 0-2.5 
kkal/g’dır. İnülinin enerji değeri içerdiği karbon 
zincirine, fermente olan miktara, dışkıyla atılan 

miktara ve oluşan kısa zincirli yağ asitlerine bağlı 
olarak değişir. Roberfroid, bir gram inülin ortalama 
1.5-1.7 kkal enerji verdiğini, bu miktarın ise 
heksozların verdiği enerjinin yaklaşık %38’ine eşit 
olduğunu açıklamıştır. Bu nedenle, bu maddeler 
obezite tedavisinde rahatlıkla kullanılabilir. İnülinin, 
yüksek miktarda alınmasının (40-100g/gün) kan 
insülin ve glukagon düzeyini, dolayısıyla kan 
şekerini etkilemediği, ancak inülinin belli dozlarının 
bireysel farklılık göstererek ishale neden 
olabileceği açıklanmıştır (Yabancı, 2010). 

 

 
 

  
 
İnülinin sağlık üzerine en önemli etkisi ince 

bağırsaklarda bifidobakterilerin gelişmesini 
uyarmasıdır. Kalın bağırsakta 400’den fazla çeşit 
bakteri vardır, bu bakterilerden bazıları kanser gibi 
birçok hastalığa zemin hazırlarken, Lactobacilli ve 
Bifidobakteri gibi bakteriler sağlığı olumlu yönde 
etkilemektedir. İnülin, tarafından salınımları artan 
Bifidobakteri, zararlı bakterilerin üremesini 
engellerken, bağışıklık sistemiyle ilgili 
fonksiyonların uyarılmasını, B grubu vitaminlerinin 
sentezini ve bazı minerallerin emiliminin artmasını 
sağlar. Prebiyotikler mikroorganizma içeriğinde 
olmayan organik komponentlerdir. Bunlar, bağırsak 
florasını geliştirerek, sağlığı koruyucu ve 
hastalıkları önleyici etki gösteririler. İnülin, dışkı 
mikroflorasında normalde %20 oranında bulunan 
Bifidobakteri oranını, %71‘e kadar çıkarabilir. 
İnülin, kan şekerinin regülasyonu ve lipit 
metabolizması üzerinde de olumlu etki gösterir 
(Yabancı, 2010). 
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1. G  

 
Bitki, hayvan ve mikroorganizmalardan elde 

edilen enzimler birçok endüstriyel alanda 
kullanılmaktadır (Fadıloğlu ve Erkmen, 2004). 
Ticari enzimlere özellikle de mikrobiyal kaynaklı 
olan enzimlere olan ilgi pek çok alanda kullanım 
olanaklarına sahip olmalarından dolayı gün 
geçtikçe artmaktadır. Enzimler tarafından 
katalizlenen reaksiyonlar kimyasal metotlara göre 
daha ucuz ve daha basittir. Enzimler başta gıda, 
eczacılık, deterjan, tekstil ve kozmetik olmak üzere 
pek çok sanayi dalında yaygın olarak 
kullanılmaktadır (Öztürk, 2002). Enzimler gıda 
sanayinde özellikle meyve sularını daha berrak ve 
kararlı hale getirmek, sosis ve peynirin olgunlaşma 
zamanını azaltmak, ekmeğin hacmini artırmak, 
şarabın kalitesini ve verimini artırmak, yağları 
modifiye etmek ve ete yumuşak bir yapı sağlamak 
amacı ile kullanılmaktadır (Fadıloğlu ve Erkmen, 
2004). Bu derlemede enzimlerin özellikleri, enzim 
teknolojisi, mikroorganizmalardan enzim üretimi ve 
gıda sanayinde enzim kullanımı hakkında özet 
bilgiler verilmesi amaçlanmıştır. 
 

 

2. Enzimlerin Özellikleri 
 
Enzimler genellikle renksizdirler ve suda 

çözünürler. Enzimlerin etki ettiği maddelere 
substrat (etkilenen madde) denir. Reaksiyon 
sonunda meydana gelen maddeye ise ürün adı 
verilir. Enzim substrat ilişkisi anahtar ile kilidin 
uyumuna benzer. Enzim molekülünde aktif bölge 
denilen özel bir bölüm vardır. Enzim substratına 
geçici olarak aktif bölgeden bağlanır ve substrat 
enzim bileşiği oluşur daha sonra substrat ürüne 
veya ürünlere parçalanır. Enzimler ise 
reaksiyondan değişmeden çıktıkları için tekrar 
tekrar kullanılabilirler (Anonim, 2011). Enzimle 
substrat arasındaki ilişki Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 
 

 
 

 Enzimle substrat arasındaki ilişki 
 
 
Enzimler geri dönüşümlü biyomoleküller olup, 

tepkimelerde çift yönlü çalışmaktadırlar. Böylece, 
moleküllerin parçalanmasını veya birleşmesini 
sağlarlar. Örneğin; lipaz yağı parçalayabildiği gibi, 
aynı zamanda gliserinle yağ asidinin birleşmesini 
sağlar (Danson ve Eisenthal, 2002). Şekil 2’de 
enzimlerin çift yönlü çalışması şematik olarak 
gösterilmiştir (Anonim, 2011). 

Enzimler çok hızlı çalışan biyomoleküllerdir. 
Örneğin üre, enzim olmadan yüzyılda 
parçalanırken, üreaz enziminin varlığında saniyede 
3000 üre molekülü parçalanabilmektedir. Her 
hücrede tepkime çeşidi kadar enzim çeşidi vardır. 
Enzimler takım halinde çalışırlar. Bir enzimin etki 
ettiği tepkimenin ürünü, başka bir enzimin 
substratını yapar. Örneğin, amilaz enzimi nişastayı 

Teknolojisi 
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maltoza parçalar. Oluşan maltoz maltaz enziminin 
substratıdır (Anonim 2011). Enzimlerin takım 
halinde çalışmasının bir örneği olarak nişastanın 
glikoza kadar parçalanması Şekil 3’te 
gösterilmiştir.  

 
 

 
 

 Enzimlerin çift yönlü çalışmasının şematik olarak 
gösterilmesi 

 
 
Enzimlerin bazıları tek substrata etki ederler, 

yani spesifiktirler. Örneğin;L-laktatdehidrogenaz 
enzimi laktik asidin yalnızca L-izomerine etki 
etmekte D-laktik asidi substrat olarak 
kullanmamaktadır. Bazı enzimler ise çeşitli 
substratlara etki ederler yani daha az özgüldürler. 
Örneğin; hekzokinaz enzimi hem glikoza hem de 
mannoza etki ederek ürüne dönüştürür (Olsen, 
1993; Anonim, 2011). 

 
 

 
 

 Enzimlerin takım halinde çalışmasının şematik olarak 
gösterilmesi (Matz, 1972) 

 
 

 

 
 
 

 
 
Tüm enzim çeşitleri içinde ticari olarak üretilen 

enzimler yalnızca %1’lik bir paya sahiptir ve bunun 
%35’lik kısmını deterjan sanayi için üretilen protez 
enzimlerini oluşturmaktadır. Ancak son yıllarda 
biyoteknolojideki yeni gelişmelere bağlı olarak gıda 
sanayinde, gıda proseslerinde ve spesifik gıda 

katkılarının üretilmesinde kullanılan enzim sayısı 
ve çeşitliliği artış göstermiştir. Enzimlerin bu 
alanlarda kullanımını belirleyen faktörler; enzimin 
özelliği, dayanıklılığı, aktivitesi, elde edilebilmesi ve 
fiyatıdır (Fadıloğlu ve Erkmen, 2004). 

Enzimler düşük konsantrasyonlarda bile 
aktiftirler ve reaksiyon hızı inkübasyon şartlarının 
ayarlanması ile kolaylıkla kontrol edilebilmektedir. 
Enzim aktivitesine etki eden faktörler ve reaksiyon 
hızı Whitaker (1972) tarafından detaylı olarak 
anlatılmıştır. Enzim kullanımının olumsuz yönleri 
ise çoğu enzimin pahalı olması ve bazı ürünlerde 
kullanılan enzimlerin kullanım sonrası inaktive 
edilmesinin veya uzaklaştırılmasının üretime ek 
maliyet getirmesidir. Ayrıca diğer bazı proteinler 
gibi enzimler de bazı insanlar üzerinde alerjik etki 
göstermektedirler. Bu nedenle üretim sırasında 
kullanılan enzimlerin kaplama veya imobilize 
yöntemiyle kullanılmaları zorunludur. 

 
 

 
Mikrobiyal enzimler mikroorganizmaların 

optimum gelişme şartlarıyla benzer şartlarda 
optimum aktivite gösterirler. Enzimler hücre dışına 
salgılanmaları durumunda ekstraselüler veya 
hücre içine salgılanmaları durumunda intraselüler 
olarak adlandırılmaktadır. Extraselüler enzimler 
mikroorganizmanın yaşam eğrisinde logaritmik 
veya durağan fazında sentezlenmekte ve aktif 
olmaktadır. İntraselüler enzimler ise logaritmik 
gelişme fazında sentezlenmekte ancak sadece 
durağan veya azalan fazda hücre lysise 
uğradığında hücre içine bırakılmaktadır (Daniel et 
al., 1979). 

Mikroorganizmalardan ticari enzim eldesi için 
aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır. 

 
 Mikroorganizmalar pahalı olmayan 

ortamlarda çoğalabilmeli, 
 Mikroorganizmaların kullanacağı 

substratlar aynı kalitede olmalı ve yeterli 
miktarda temin edilebilmeli,  

 Mikroorganizmalar kısa sürede, sabit ve 
yüksek oranda bir enzim üretebilme 
yeteneğine sahip olmalı, 

 Enzimlerin üretildikleri ortamdan geri 
kazanılması basit ve ucuz olmalı, 

 Enzim preperatları stabil olmalıdır. 
 
Katı substratların (pirinç kabukları, meyve 

kabuğu, soya fasulyesi keki veya buğday unu) 
kullanılması durumunda yüzeyde, sıvı substratların 
(şeker çözeltileri, hidrolize edilmiş nişasta veya sıvı 
mısır) kullanılması durumunda daldırıldığı sıvı 
ortamda enzimler üretilmektedir. 

Bazı minerallerin substrat ortamına katılması 
ile enzim üretimi arttırılabilmektedir. Kültürlerin 
sıvıya daldırılması suretiyle gerçekleştirilen enzim 
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üretimi; maliyeti, kontaminasyon riskinin daha 
düşük olması ve otomasyona daha uygun olması 
nedeniyle katı substrat kullanılan üretimlere göre 
daha çok tercih edilmektedir. Kesikli enzim üretim 
yöntemlerinde steril substrat (%3-10) diğer 
substratlara karıştırılmakta ve inokülüm 
eklenmektedir. Hücreler kontrollü şartlar altında 
1.000-100.000 litre hacimli tanklarda, 30-150 saat 
çoğalmaya bırakılmaktadır. Mikro işlemciler 
tarafından otomatik olarak pH, çözünmüş oksijen, 
karbondioksit ve sıcaklık kontrolü 
gerçekleştirilmektedir (Armiger and Humphrey, 
1979). 
 
 

 
 
 

Ticari enzim üretiminin başarısı, 
mikroorganizmaların aktivitesinin maksimize ve 
substrat, inkübasyon ve enzim geri kazanım 
prosedürlerinin maliyetinin düşük olmasına 
bağlıdır. Ekstraselüler enzimlerin geri kazanımı 
fermantasyon ortamının santrifügasyon, filtrasyon, 
fraksiyonel çökelme, kromotografik ayrışma, 
elektroforezis, hücre seperasyonu, dondurarak 
kurutma veya bu yöntemlerin kombinasyonunun 
kullanılmasıyla gerçekleşmektedir (Skinner, 1975). 
Hücrelerin homojenizatör veya değirmen ile 
parçalanmasından sonra intraselüler enzimler 
ekstrakte edilmektedir. Ekstraselüler enzimlere 
kıyasla intraselüler enzimlerin geri kazanımı daha 
zordur ve enzimlerin bir kısmının hücre içinde 
kalması nedeniyle enzim verimi daha düşüktür. 
Gerektiğinde aseton, alkol veya amonyum sülfat 
kullanımıyla gerçekleştirilen çökelme veya 
ultrafiltrasyon uygulaması enzimin spesifik 
aktivitesini arttırmaktadır (Daniel et al., 1979; Allen 
1990). 
 

 
 
Gıda teknolojisindeki en yeni gelişmelerden 

biri mikrobiyal hücrelerden, hayvan veya bitki 
kaynaklarından enzim elde edilmesi, saflaştırılması 
ve gıda sanayinde kullanılmasıdır. Enzimler 

gıdalara konsantre veya toz halinde eklenerek 
kullanılabileceği gibi reaktörler içerisinde 
immobilize edilerek defalarca kullanılabilmektedir. 
Fırın ürünleri, meyve suları, glukoz şurubu ve 
peynir proseslerinde olduğu gibi her enzim belli bir 
reaksiyonun gerçekleştirilmesi için orta 
derecelerdeki sıcaklık ve pH şartları altında 
kullanılmaktadır (Daniel ve ark. 1979).  
 
 

 
 
Aşağıda teknik enzimlerin başlıca avantajları 

sıralanmıştır: 
 
 Enzimler gıdalar üzerinde sadece belirli ve 

kontrollü değişimler oluştururlar. 
 Enzimler orta derecelerdeki sıcaklıklarda 

minimum düzeyde besin öğesi kaybına 
neden olurlar. 

 Enzimler kimyasal reaksiyonlardan daha 
düşük enerji tüketimine ihtiyaç duyarlar. 

 Enzimler diğer yöntemler ile elde 
edilemeyecek gıdaların eldesini mümkün 
kılarlar (Guilbault, 1984; Allen 1990). 

 
Gıda sanayinde enzimlerin kullanılması 

suretiyle proses maliyetleri düşürülmüş, çiğ 
üründen elde edilen ekstraktlar arttırılmış, gıda 
prosesleri kolaylaşmış, ürünün raf ömrü ve duyusal 
özellikleri artış göstermiştir. Gıda sanayinde yaygın 
olarak kullanılan enzimler Çizelge 1’de verilmiştir. 
Kimyasal modifikasyonlar yerine enzim 
kullanımının tercih edilmesinin başlıca sebepleri 
arasında enzimatik reaksiyonların düşük 
sıcaklıklarda ve ürünün doğal pH değerlerinde 
spesifik olarak gerçekleşebilmesi böylece 
istenmeyen reaksiyonların gerçekleşmemesi ve 
yan ürünlerin azalması gelmektedir. Prosesler için 
uygun enzimlerin seçilmesi oldukça zordur ve bu 
seçim için West (1988) tarafından yol gösterici bir 
çalışma yapılmıştır. 
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Çizelge 1. Gıda sanayinde kullanılan enzimler (Daniel ve ark. 1979, Law 1990) 
 

Enzim  Proses   pH aralığı Sıcaklık (oC) 
-  Aspergillusoryzae 4.0–5.0 50–70  Surf., B, I 

 Bacillussubtilis 6.0–7.0 80–90 Sub., B, I 
 B.licheniformis 6.0–7.0  95–105  Sub., B, I 

 A.niger 3.5–5.0  55–65 B, I 
 Pineapple (Ananas comosus) 4.0–9.0 20–65 SA 

Sığır karaciğeri 6.5–7.5  5–45 - 
 A.niger    

 Trichodermaviride 3.0–5.0  20–60  Sub./Surf., B 
 T.reesei    
Fisin İncir (Ficuscarica)  6.5–7.0  25–60  B, SA 

 A.niger 3.5–5.0  30–60  Sub., B, I 
 Rhizopusspp.    

Escherichiaspp.    
 Lactobacillusspp. 7.0–7.5 60–70 Sub., I 
 Streptococcusspp.    
 Bacillusspp.    

 A.niger 4.5–7.0 30–60 Sub., Surf, B 
Hemi- Fungi 3.5–6.0  30–65  Sub. 

 Kluyveromycesfragilis 4.5–5.5 55 Sub., B, I 
 S.cerevisiae    

K.fragilis 7 40 Sub., B, I 
 Aspergillusspp. 4.5–5.0 50–60  
 Chaetomiumspp.    
 Mucorpusillus    
 Lactococcuslactis   
 Candidapseudotropicalis   

 Porcinepancreas 5.5–9.5 20–50 B 
 Papaya (Carica papaya)  6.0–8.0  20–75  B, SA 

 A.niger 2.5–5.5 25–65 Surf./Sub. B 
   1.5–4.0  40 B  

 B.subtilis 6.0–8.5 20–55  Sub. 
 -  A.oryzae 4.0–7.5 20–50  Surf. 
 Rhizopusspp.    
 -  B.subtilis 7.0–8.0 20–50  
 B.polymyxa    
 -  Bacillusspp. 9.0–11.0 20–50  

 Aerobacteraerogenes 3.5–5.0 55–65  
 Bovine (chymosin) 3.5–6.0 40 B 

 M.pusillus    
 M.miehei    

Surf  y zey k lt r , Sub  dald rma k lt r B  kesikli proses, SA  y zey uygulamas , I  immobilize 
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IV. GELENEKSEL GIDALAR SEMPOZYUMU 

Bilindiği gibi geleneksel gıdalar, her kültürde olduğu gibi Türkiye’de de coğrafya, iklim, 
tarımsal üretim imkanları ve hepsinin üzerinde de geleneksel yaşam tarzının etkisi ile şekillenmiş ve 
yüzlerce yıldır üretimleri süregelen gıda maddeleridir. Bu gıda maddelerinin her biri yüzlerce yıllık 
deneyimle biçimlenmiş, hiçbir modern teknoloji olmaksızın, sadece mevcut imkanlarla gıda 
muhafazasının temel faktörlerini sanatsal bir incelikle kullanarak oluşturulan son derece özgün 
ürünlerdir. Son 10 yıl içinde dünyada geleneksel gıdalara olan ilgide bir artış meydana gelmiştir. Bu 
artış, tek tip haline gelen üretime bir tepki olabileceği gibi, insanların yeni tat arayışlarına bir çözüm 
olarak, eskileri gündeme getirme ve doğal üretim tekniklerine olan eğilimden kaynaklanabilmektedir. 

Ülkemizde son yıllarda, geleneksel gıdalara olan ilgi ve bu konuda yapılan çalışmalar artarak 
devam etmektedir. Bu kapsamda, 17-19 Nisan 2014 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi, 
Adana’da IV. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu yapılacaktır.  

 

IV. GELENEKSEL GIDALAR SEMPOZYUMU BİLDİRİ KONU BAŞLIKLARI 

1. Geleneksel gıdalarda gıda güvenilirliğinin sağlanması. 
2. Geleneksel gıdaların ülkesel ve bölgesel boyutta kırsal kalkınmadaki yeri 
3. Geleneksel gıdalar ve markalaşma 
4. Geleneksel gıdaların dayandığı geleneksel tarım ürünleri 
5. Geleneksel gıdaların tanıtımı, reklamı ve rekabete karşı korunmalarının sağlanması 
6. Geleneksel gıdalar ve gıda mevzuatı / ülke politikaları 
7. Geleneksel gıdalarda izlenebilirlik 
8. Toplumda geleneksel gıda algısı 
9. Geleneksel gıdaların iç-dış pazar şansı ve ekonomiye katkısı 
10. Geleneksel gıdalar, coğrafik işaretleme ve tescil 
11. Geleneksel gıdalar ve organik tarım 
12. Geleneksel gıdaların şekillenmesinde coğrafi ve kültürel öğelerin yeri 
13. Geleneksel teknolojiler 

 
 

ÖNEMLİ TARİHLER 

Etkinlik Tarih 
1. Duyuru 3 Haziran 2013 (Pazartesi) 
2. Duyuru 16 Eylül 2013 (Pazartesi) 
ErkenKayıt 21 Şubat 2014 (Cuma) 
Son Başvuru 15 Ocak 2014 (Çarşamba) 
BilimKurulu Son Değerlendirmesi 14 Şubat 2014 (Cuma) 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Gıda Mühendisliği Bölümü 

0 322 338 61 73 
0 322 338 60 84 / 2177 / 107 

hbenli@cu.edu.tr 
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10.12.2003 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetim 

de, kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin 

iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, iç kontrolün; 

prosedürlerin ve ilgili düz

sistemi

o

ehberde izlenecek 

o

Böylece kamu idarelerinin, mevcut iç kontrol 
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Grubu’nun belirlenmesi ve ilgili düzenlemelerin

an

bölümlerine/birimlerine ait Haziran 2009 ve 
Haziran 2011 dönemini kapsayan bir Uyum Eylem 

geçirilerek 2013-2017 stratejik plana göre yeni 

politikalara ve mevzuata uygun olarak 

o

yönetilmesini,

o
düzenlemelere uygun olarak faaliyet 
göstermesini,

o
un önlenmesini, 

o

edinilmesini,
o

o

z bir 

o

m

o

kontrolü olup, sadece düzenlemelerden, 

faaliyetlerin yürütülmesinde benimsenen bir 
yönetim biçimi ve eylemler bütünü olarak ele 

o
kapsar; mali ve mali olmayan her türlü faaliyet, 

o

o

verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi 
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Sayın Müsteşarımız Vedat 

MİRMAHMUTOĞULLARI 16.05.2013 tarihinde 
ilimizde bir dizi ziyaretler gerçekleştirmiş, bu ziyaret 
kapsamında Bakanlığımızın İzmir teşkilatındaki 
tüm kurum/kuruluş yöneticileri ve birim 
sorumlularının da katıldığı bir toplantı yapmıştır. 

 

 
 

 
 

 
28.05.2013 tarihinde Gine Ticaret Bakanı 

Sayın Mohamed Dorval DOUMBOUYA 
Laboratuvarımızı ziyaret etmiştir. Laboratuvar 
birimlerimizi gezen sayın Bakan akredite analizler 
ve akreditasyon hakkında bilgilendirilmiş, 
ziyaretleri anısına Kurum Müdürümüz Erol BULUT 
tarafından da bir plaket sunulmuştur.  

 
 

Afyon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Sayın 
Erol BULUT Laboratuvarımıza Müdür olarak 
atanmıştır. Yeni görevinin kendisine, Laboratuvarımıza 
ve Bakanlığımıza hayırlı olmasını dileriz. 

13.05.2013 tarihinde görev devir teslimi 
yapılmıştır. Devir teslim sonrasında Kurumumuzda 
müdürlük görevini yürüten Sayın Veysel Baki 
OKHAN, göreve yeni başlayan Sayın Erol 
BULUT'a başarılar dileyerek çiçek takdim etmiştir.  

Görevi devralan Sayın Erol BULUT kendisine 
hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi sunmuştur.
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29.05.2013 tarihinde İZKA Toplantı salonunda 
İzmir Kalkınma Ajansı eğitim görevlilerinden Sayın 
Dr. Özlem SUN kurumumuz dan 25 personele 
teorik ve uygulamalı olarak "Proje Hazırlama 
Eğitimi" vermiştir. 

 

 
 

 

-
 
Gıda, Yem ve Yem Katkı maddelerinde 

Pestisit Kalıntı Analizleri üzerine günün gelişen 
teknolojileri ile ilgili bilgi almak amacıyla, ülkemizde 
faaliyet gösteren, Spektrotek Laboratuvar Cihazları 
Pazarlama Proje ve Danışmanlık Ltd. Şti.'den 
Sayın Aydın PARLAR 09.04.2012 tarihinde LC 
MS/MS Q-Trap sistemlerinde Pestisit Analizleri 
üzerine bir seminer vermiştir. 
 

 

 
Teknikus Kromatografi Teknolojileri Dış. Tic. 

Ltd. Sti.'den Sayın Serkant KILIÇKAP, 10.04.2013 
tarihinde kurumumuz personeline Sıvı 
Kromatografi Tekniğinin Temel İlkeleri konulu bir 
seminer vermiştir. 

 

 
 
 
 

 
ECSLAB ve Mettler Toledo firmalarından 

Sayın Özgür ÇÖKELEK ve Ayşegül ALTINTAŞ 
28.05.2013 tarihinde kurumumuz personeline "İyi 
Pipetleme" ve "İyi Tartım Uygulamaları" 
konularında seminer vermiştir.  
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal 

Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğümüzün 
(TAGEM) düzenlediği “Gıda ve Yem Araştırmaları 
Program Değerlendirme Toplantısı” 18-22 Mart 
2013 tarihlerinde Antalya’da Bakanlığımız 
Araştırma Enstitüleri, Gıda Kontrol Laboratuvar 
Müdürlükleri, Üniversite öğretim üyelerinin ve Özel 
Sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 
Yapılan toplantıya, Müdürlüğümüz 1 tane yeni 
teklif, 6 tane devam eden, 1 tane biten proje ile 
katılmıştır. 
 

 
 

 
Kurumumuz Veteriner Hekimlerinden Leyla 

GÜÇER “Geleneksel Türk Peynirlerinde Doğal 
Yolla Meydana Gelen Benzoik Asidin Belirlenmesi” 
isimli yeni teklif projeyi sunmuştur. Bu projeye 
destek veren Pınar Süt Mam. A.Ş., Gürsüt Mam. 
San.ve Tic. Ltd. Şti., Balkan Süt Ürünleri San.ve 
Tic. Ltd. Şti., Yallıoğlu Tar. Ür. San.ve Tic. Ltd. Şti., 
S.S. Tire Süt Müstahsilleri Tar. Kal. Koop., SGS 
Süt ve Gıda San. A.Ş., Gölcük Süt Mam. San.ve 
Tic., Boyacıoğlu Ömür Süt Ür. San ve Tic. Ltd. Şti., 
Ulus Süt Ürünleri İml. İnş. ve Topr. Mah. Tic., 
Kırıkkaya Gıda San. Ve Tic., Şemsi Eğir Gıda Ür. 
İml. San. Tic. Ltd. Şti., Halil Koyuncuoğlu Süt Mam. 
Gıda ve Hayv., Türer Bit. Ür. Hatv. İnş. Su Ür. 
Orm. Ür. Tar. Gıda, Özvet Hayv. Malz. San.Tic. 
Ltd. Şti.’ne tekrar teşekkür ediyoruz. 
 

 

 
Gıda Yüksek Mühendisi Gülbin BOZKURT 

tarafından yürütülen “Ege Bölgesinde Yetişen 
Başlıca Zeytin Çeşitlerinden Elde Edilen 
Zeytinyağlarının Çeşit ve Orjininin DNA Analizleri 
ile Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar” isimli proje 
tamamlanmıştır. Bu projeye destek veren 
Bilginoğlu Yağ Sabun Sanayi A.Ş.’ne tekrar 
teşekkür ediyoruz. 

 

 
Gıda Mühendislerimizden Manolya 

KARABULUT “Deodorizasyon İşlem Koşullarının 
Rafine Bitkisel Yağlarla 3-MCDP Oluşumu Üzerine 
Etkisi ve Optimizasyonu” isimli projenin gelişme 
raporunu sunmuştur. Bu projeye destek veren 
Küçükbay Yağ ve Sabun San. Ltd. Şti.’ne tekrar 
teşekkür ediyoruz. 
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Gıda Yüksek Mühendislerimizden Gönül 
GÜVEN “Soya İçeren İşlenmiş Gıdalarda GDO 
Miktarının Belirlenmesi ve Pişirme Koşullarının 
GDO Miktarına Etkisi” isimli projenin gelişme 
raporunu sunmuştur. Bu projeye maddi destek 
veren SYN Biyoteknoloji ve Dış Ticaret Ltd. Şti, 
ATQ Biyoteknoloji İç ve Dış Tic. Ltd. Şti, Anotalia 
Genetik ve Tanı Sistemleri A.Ş. ve Dr. Zeydanlı 
Hayat Bilimleri Ltd. Şti.’ne teşekkür ediyoruz. 
 

 
 

Ziraat Yüksek Mühendislerimizden Ergün 
DÖĞEN “Ege Bölgesinde yetiştirilen Bazı Tarımsal 
Ürünlerde Bitki Gelişim Düzenleyicilerinin (BGD) 
Kalıntı Düzeylerinin Araştırılması” isimli projenin 
gelişme raporunu sunmuştur. 
 

 
 

Gıda Yüksek Mühendislerimizden Dr. Esra 
ALPÖZEN “Peynirde Real Time PCR Yöntemi ile 
Orjin Tespiti ve Miktar Tayini” isimli projenin 
gelişme raporunu sunmuştur. Bu projeye maddi 
destek veren Dr. Zeydanlı Hayat Bilimleri Ltd. 
Şti.’ne ve İntron Sağlık Ürünleri A.Ş.’ne tekrar 
teşekkür ediyoruz. 

 
 

Gıda Yüksek Mühendislerimizden Dr. Esra 
ALPÖZEN “Soya İçeren Yemlerde GDO Miktar 
Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması” isimli 
projenin gelişme raporunu sunmuştur. SYN 
Biyoteknoloji ve Dış Ticaret Ltd. Şti, ATQ 
Biyoteknoloji İç ve Dış Tic. Ltd. Şti, Anotalia 
Genetik ve Tanı Sistemleri A.Ş. ve Dr. Zeydanlı 
Hayat Bilimleri Ltd. Şti.’ne tekrar teşekkür ediyoruz. 
 

 
 

Su Ürünleri Yüksek Mühendislerimizden 
Tuncay YURDUSEVER “İthal Olarak Gelen Yem 
ve Yem Hammaddelerinde Aflatoksin (B1,B2, 
G2,G2), Okratoksin-A, Zaeranlenone (ZON), 
Deoxinivalenon (DON), Fumonisin (FV1, FV2), T2, 
HT2 Mikotoksin Düzeylerinin Belirlenmesi” isimli 
projenin gelişme raporunu sunmuştur. 
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Organik Tarım Ürünleri ve Kalıntı Analizleri 

Laboratuvarı Birim Sorumlusu Ziraat Yük. Müh. 
Ergün DÖĞEN "Better Training for Safer Food 
(BTSF)" isimli proje kapsamında 25.02.2013 - 
01.03.2013 tarihleri arasında Çek Cumhuriyetinin 
Prag şehrinde düzenlenen "Hayvansal Gıdalarda 
Veteriner İlaç Kalıntılarının Kontrolü" konulu 
eğitime Bakanlığımız olurlarıyla katılmıştır. 
 

 
 
 
 

“  Y F

Kimyasal Analizler Laboratuvarımızdan Sayın 
Mertcan DEMİRCİOĞLU ve Manolya KARABULUT 
22-26 nisan tarihlerinde Frankfurtta bulunan 
Thermo Fisher Avrupa Aplikasyon Merkezinde 
“Uçucu yağlar, fitalatlar, biyolojik aktif maddeler” 
analizleri ile ilgili eğitime katılmışlardır.  
 
 

 
 
 
 

 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın 

2012 yılı Yurtdışı Eğitim Kontejanları kapsamında 
“İyi Laboratuvar Uygulamaları” konusunda 2 (iki) 
aylık eğitim almaya hak kazanan Kurumumuz 
personelinden Gıda Yük. Mühendisi Huriye 
BAYRAM Almanya’daki eğitimini tamamlamıştır. 
 

 
 

- -  
 
13-19 Mayıs 2013 tarihleri arasında Mineral 
Analizleri Laboratuvarımızdan Serpil SUER ile 
Gülen VARDAL Almanya'da ICP OES ve ICP 
MS eğitimi almıştır. 
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Türk fuarcılık sektörünün güçlü kuruluşu İzmir 

Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. 
(İZFAŞ) tarafından, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı 
Konseyi’nin (UZZK) desteğiyle organize edilen 
OLIVTECH – 3. Zeytin, Zeytinyağı Teknolojileri 
Fuarı ile Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği 
(ETO) işbirliğinde düzenlenen EKOLOJİ İZMİR – 4. 
İzmir Organik Ürünler Fuarında İzmir Gıda Kontrol 
Laboratuvar Müdürlüğü olarak standımızla yer 
aldık. Kimyasal Analizler Laboratuvarı Birim 
Sorumlusu Mertcan DEMİRCİOĞLU “Zeytinyağı ve 
Kalite” isimli panelde konuşma yapmıştır. 

 
 

 
 

 
 
 

 
Bu yıl ikincisi düzenlenen ulusal süt zirvesi 20-

21 mayıs 2013 tarihleri arasında İzmir Grand Efes 
Swissotel'de gerçekleşti. Zirvenin ilk gününde 
Çiftlik yönetimi, hayvan sağlığı ve refahı, Kaliteli 
süt üretimi ve işleme teknolojileri, Süt politikası ve 
ekonomisi ve Beslenme ve tüketim teknik komite 
çalışmaları yapıldı. Zirvenin ikinci gününde teknik 
komitelerin çalışma raporları katılımcılara sunuldu. 
Kurumumuzdan Ziraat Yüksek Mühendisi Şaban 
MERİÇ Kaliteli süt üretimi ve işleme teknolojileri 
komitesinde yer alarak çalışmalara katılmıştır. 
 

 
 
 

 
Kurumumuz Sosyal Fon Topluluğunun her yıl 

düzenlediği “Geleneksel Bahar Yemeği” bu yıl 30 
Mayıs'ta yapıldı. Kurumumuzun bahçesinde bir 
araya gelen emekliler ve çalışanlar hasret 
giderdiler. 
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“Analiz 35” Dergisi 
 

1. “Analiz 35” Dergisi yayın dili Türkçedir. Sadece Hakem onaylı yazılardaki “Abstract” “Key words” 
kısımları İngilizce olacaktır. 

2. Hakem onaylı makalelerde abstract ve özet 200 kelimeyi, key words ve anahtar kelimeler 5 kelimeyi 
geçmemelidir.

3. Hakem onaylı yazılarda yazım sırası 

kısmından oluşmalıdır. kısmı 
bulunması durumunda Kaynaklar kısmından önce ve 9 punto olarak yazılmalıdır. Derleme makalelerde 
Abstract, Özet ve Kaynaklar dışındaki kısımlar olmamalıdır. 

4. Sayfa yapısı A4 (210x290 mm) boyutunda olmalıdır. 
5. Türkçe Başlık ortalanmış, koyu, sadece baş harfleri büyük harflerle ve 12 punto olarak yazılmalıdır. 

Başlıktan sonra bir aralık boşluk bırakılarak yazar(lar)ın ad(lar)ı açık bir şekilde yazılmalıdır. Yazar(lar)ın 
kurum(lar)ı isimlerinin önüne konulan rakamlar yardımıyla isimlerin altında bırakılacak alt alta ortalanmış 
şekilde yazılmalıdır. Yazar adları 11, kurum ad(lar)ı ise 9 punto olmalıdır. Makale 11 punto olmalıdır. 

6. Türkçe Özet ve Anahtar Kelimeler ile İngilizce Başlık, Abstract, Key Words, Sorumlu yazar ve e-mail 
adresi 9 punto yazılmalıdır. İngilizce başlık koyu, ortalanmış ve sadece baş harfleri büyük harf olmalıdır. 
Sorumlu yazar ve e-mail adresi abstractan sonra sağa yaslı olarak ayarlanmalıdır. 

7. Abstract kısmından bir aralık boşluk bırakıldıktan sonra ana metin, Times New Roman fontunda tek 
aralıklı ve 9 punto olarak yazılmalı. Ana bölüm başlıkları sola yaslanmış, baş harfleri büyük ve koyu 
olarak yazılmalıdır. Ara bölüm başlıkları sola yaslanmış ve baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır.  

8. Çizelge başlıkları üst, şekil başlıkları alt kısımda bulunmalıdır. Çizelge ve şekil isimleri küçük harflerle 
yazılmalıdır.  

9. Kısaltmalarda Uluslararası Birimler Sistemine (SI) uyulacaktır. Standart kısaltmalarda (cm, g, TAGEM, 
vb) nokta kullanılmamalı, % işareti ile rakamlar arasında boşluk bulunmamalıdır. 

10. Kaynaklar metin içerisinde yazarın soyadı ve yıl esasına göre verilmelidir. Soyadın ilk harfi büyük ve yıl 
ile arasında virgül olmalıdır. İki yazara ait kaynak kullanıldığında soyadlar arasında bağlacı, ikiden 
fazla olması durumunda birinci yazarın soyadından sonra İfadesi kullanılmalıdır. Kaynaklar 
kısmında ise soyad ve yıl sırasına göre alfabetik sırayla yazılmalıdır. Birinci satır normal, alt satırlar 1,25 
cm içeriden başlamalıdır. Kaynak yazımı aşağıdaki genel kalıba uygun olmalıdır.Yazarın soyadı- - 
ad(lar)ının baş harfi- - - yayım yılı- -eserin başlığı- - yayınlandığı yer (yayın organı 
veya yayınevi)- -yayınlandığı şehir veya ülke- -cilt no- -sayı no - - sayfa no -  

11. bir ; 
 Yazarın soyadı, adının baş harfi, yıl, kitabın adı, basımevi, basım yeri ve sayfa sayısı 

McGregor, S. E., 1976. Insect Pollination of Cultivated Crop Plants. USDA, Washington. 411.
 

 Yazarın soyadı, adının baş harfi, yıl, eserin başlığı, editörün adının baş harfi, soyadı, kitabın adı, 
basımevi, basım yeri ve çalışmanın başlangıç ve bitiş sayfaları 

 Carpenter, F. L., 1983. Pollination Energetics in Avian Communities: Simple Concepts and Complex 
Realities. Insect Foraging Energetics. (C. E. JONES ve R. J.) 
LITTLE, editörler) Handbook of Experimental Pollination Biology. Van Nostrand Reinhold Company 
Limited. Wokingham, Berkshire, England. 215-234. 

; 
 Yazarın soyadı, adının baş harfi, yıl, makale başlığı, derginin adı, derginin cilt ve sayısı (sayı 

parantez içinde verilmelidir) ile çalışmanın başlangıç ve bitiş sayfaları 
 Dreller, C., Tarpy, D. R., 2000. Perception of the Pollen Need by Foragers in a Honeybee Colony. 

Animal Behaviour. 59(1):91-96.
Bir yazarın çok sayıda yayını incelenmişse ismini tekrarlamaya gerek yoktur. Bir yazarın aynı yılda 

yayınlanmış birden fazla yayını varsa a ve b gibi harflerle gösterilmelidir. 
Yazarı bilinmeyen ancak bir kurum tarafından yayınlanmış yayınlarda kurum adı verilmeli, uluslararası 

kısaltması varsa açık adıyla yazılmalı ve yayın yılı verilmelidir. 
 Yazarı ve kurumu bilinmeyen Türkçe yayınlarda terimi kullanılmalıdır. 
Kaynak yayınlanmamış bir rapor, tez veya ders notu ise bilgiler olağan düzende verildikten sonra 

parantez içinde " " sözcüğü eklenmelidir. 
 






