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ÖNSÖZ 

Özellikle son 100 yıldan bu yana artan nüfus artışına bağlı olarak, aşırı bir tüketim 

ve yetersiz geri kazanım nedeni ile gelecek nesillere miras bırakmamız gereken 

kaynakları da sorumsuzca tüketmeye devam etmekteyiz. Kaynaklar sonsuz 

değildir, artık insanoğlu her alanda daha sürdürülebilir sistemleri hayata geçirmek 

zorundadır. Sağlıklı nesiller ve sürdürülebilir bir gelecek için daha sürdürülebilir 

tarım-gıda sistemlerine yönelik dönüşüm sağlamak, doğal kaynakları korumak, 

iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı daha sorumlu bir üretim anlayışını 

benimsenmek ve her alanda israfı önlemek üzere tedbirler almak durumundayız. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'nün tanımına göre sürdürülebilir 

gıda sistemi; gelecek nesilleri de düşünerek ekonomik, sosyal ve çevresel 

temellerden ödün verilmeyecek şekilde gıda güvenliği ve beslenme sağlayan bir 

gıda sistemidir. Daha verimli, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir tarım-gıda 

sistemlerinin desteklenmesi ve konuya daha bütüncül yaklaşmak üzere farklı 

disiplinler ve sektörler arasında iş birliklerinin geliştirilmesine ihtiyaç 

bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gıda 

Mühendisliği Bölümü olarak; gıdada sürdürülebilirlik konusu ile ilgili birçok 

alandan değerli bilim insanlarını, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerini ve 

özel sektör temsilcilerini bir araya getirdiğimiz “Sürdürülebilir Gıda Sistemleri” 

Kongresi 10-12 Kasım 2022 tarihlerinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 25 

farklı üniversitenin Ziraat, Gıda, Veterinerlik, Beslenme-Diyetetik ve Gastronomi 

Bölümlerinden katılan akademisyenler, Tarım ve Orman Bakanlığının merkez, il 

ve ilçe teşkilatlarından gelen temsilciler ile 30 farklı özel sektör kuruluşundan 

gelen temsilcilerin katılımı ile oldukça yoğun ve verimli geçen kongrede sunulan 

bildirilerin bir kısmı “Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Üzerine Araştırmalar” isimli 

bu kitapta derlenerek, sürdürülebilirlik konusu ile ilgilenen herkesin 

faydalanmasına sunulmuştur.   

 

Prof. Dr. Neriman BAĞDATLIOĞLU 

Aralık, 2022  
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Özet 
Gıda üretim sistemi, doğal kaynakların etkin kullanımını mümkün kılarak ve kırsal kalkınma 

potansiyelini harekete geçirerek sürdürülebilir kalkınmada önemli bir yer edinmiştir. Dünyada 

yaşanılan nüfus artışı ve buna bağlı olarak artan gıda talebi, verimsiz kaynak kullanımı, çevresel 

etkiler ve gıda sisteminin tüm aşamalarındaki gıda israfı sürdürülebilir uygulamalara geçiş için 

çağrıda bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda tarımsal üretimde yoğun girdi kullanımının 

etkileri alternatif üretim metotlarının gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır. Döngüsel ekonomi, 

genel olarak tarımda ve özellikle gıda üretim sisteminde, kaynakları daha verimli hale getirmek 

için birçok fırsat sunan bir üretim şeklidir ve doğrusal ekonomi üretim sistemine alternatif bir 

sistem olarak ortaya çıkmıştır. Avrupa Birliği’nin (AB) tanımına göre döngüsel ekonomi; tüm 

üretim sürecindeki girdilerin, kaynakların, malzemelerin ekonomik ömürlerinin mümkün 

olduğunca maksimum tutulduğu ve atık miktarının minimum tutulduğu bir üretim sistemidir. 

Günümüzde döngüsel ekonomi, AB ve dünyadaki birçok işletme tarafından teşvik edilen 

popüler uygulama olmasına rağmen döngüsel ekonomi kavramının bilimsel ve araştırma içeriği 

oldukça yenidir. Bu çalışmada, döngüsel ekonomi kavramı sürdürülebilir gıda sistemi içerisinde 

incelenmiştir. Çalışmada sürdürülebilirliğe yönelik kavramsal çerçeve içerisinde döngüsel 

ekonominin yeri ve önemi yanında gıda üretim sisteminde üretim aşaması, tüketim aşaması, 

gıda israfı, atık yönetimi ve önlenmesi çerçevesinde ortaya çıkan zorluklar ve potansiyel 

çözümler tartışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Döngüsel ekonomi, gıda, sürdürülebilirlik, işletme stratejisi  

 

Abstract 
The food production system has taken an important place in sustainable development by 

enabling the effective use of natural resources and activating the rural development potential. 

Population growth in the world and the increasing of the food demand, inefficient resource use, 

environmental impacts and food waste at all stages of the food system call for a transition to 

sustainable practices. Especially in recent years, the effects of intensive use of inputs in 

agricultural production highlight the necessity of alternative production methods. The circular 

economy is a model of production that offers many opportunities to make resources more 

efficient in in the food production system in particular, and it has emerged as an alternative 

system to the linear economy production system. According to the definition of the European 

Union (EU), circular economy is a production system in which the economic life of the inputs, 

resources and materials in the entire production process is kept as maximum as possible and the 

amount of waste is kept to a minimum. Although the circular economy is a popular practice 

promoted by many businesses in the EU and around the world today, the scientific and research 

content of circular economy is quite new. In this study, the concept of circular economy is 

investigated within the sustainable food system. The importance of the circular economy within 

the conceptual framework for sustainability, as well as the difficulties and potential solutions in 
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the production and consumption phase, food waste, waste management and prevention in the 

food production system are discussed. 

Key words: Circular economy, food, sustainability, business strategy 

 

Giriş 

Doğal kaynakların korunmasında, değerlendirilmesinde ve sürdürülebilirliğinde tarım ve gıda 

sektörünün önemi tartışılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer sektörlerle 

karşılaştırıldığında, tarım ve gıda sektörü ülkelerin kalkınmasında önemli bir sektör olmasının 

yanında özellikle iklim değişikliklerinin zararlı etkilerini azaltmada her geçen gün önemini 

hissettirmektedir (Aznar-Sanchez et al. 2020). Tarımsal faaliyetler insanoğlunun varoluşundan 

bu yana süregelen ve insan yaşamını doğrudan etkileyen faaliyetler olup, sadece üretim olmayıp 

modern dünya sisteminde üretilen ürünlere değer katılarak pazarlandığı bir üretim sistemidir. 

Sanayi devriminden sonra artan nüfus artışına bağlı olarak gıda talebini karşılamak amacıyla 

üretim miktarına odaklı bir üretim anlayışı doğal kaynakların aşırı kullanılmasına sebep 

olmuştur. Bu aşırı kullanım, en çok yenilenemeyen kaynakları etkilemiş ve günümüzde 

insanoğlunun çevreye daha hassas davranması gerektiğini ortaya koymuştur (Tutar ve Ekici, 

2022). Tarımsal faaliyetlerin artması beraberinde çevre ve insan üzerinde olumsuz etkiler 

yarattığı yadsınamaz bir gerçektir (Eryılmaz ve Kılıç, 2018). Doğal kaynakların rasyonel bir 

biçimde kullanılmaması, toprak ve su kirliliği, toprak kayıpları, ekolojik dengenin bozulması, 

karbon (CO2) salınımı gibi etkenler insanları, üretimin olumsuz etkilerini azaltmada yeni 

arayışlara sürüklemiştir (Ward et al., 2016). İnsanların en temel ihtiyaçlarını karşılamak için 

endüstrileşen, doğal kaynaklardan rant elde etmeye çalışan bir üretim sistemine karşı mücadele 

ve değişim başlamıştır. Söz konusu değişim içerisinde özellikle artan nüfusun gıda ihtiyacını 

karşılamaya yönelik kar ve verim odaklı üretim modeli yaygınlaşmıştır. Doğal kaynakların 

rasyonel olmayan yöntemlerle kullanılması, nüfustaki artış ve buna bağlı olarak gıda 

tüketiminin artması ile birlikte sonuç olarak, tarımsal faaliyetlerde giderek daha yoğun girdi 

kullanımıyla daha fazla üretim miktarına odaklanılması, daha az çevre dostu üretim 

modellerinin kullanılması anlamına gelmiştir (Tsiafouli et al. 2015). Fortunati ve ark.’nın (2020) 

yapmış oldukları bir araştırmada belirtildiği üzere, Avrupa'da mevcut tarım sistemi tek başına 

yılda yaklaşık 700 milyon ton tarımsal gıda atığı üretmekte ve bunların bertaraf maliyetleri hem 

ekonomiyi hem de çevreyi etkilemektedir. 

Gıda üretim sisteminde israfı azaltmayı (Demirbaş, 2018), ürün yaşam döngülerini uzatmayı 

aynı zamanda değerini artırmayı ve ekonomik olarak sürdürülebilir süreç ve prosedürler 

kullanmayı amaçlayan yeni döngüsel ekonomik model, alternatif üretim modeli olarak 

kullanılmaktadır. Günümüzde uygulanan al-yap-at doğrusal ekonomik yaklaşımının aksine, 

döngüsel ekonomide geri dönüşüm, uyarlama, azaltma ve yenileme ile üretim süreci içerisindeki 

ürün, malzeme ve kaynakların değerinin mümkün olduğunca uzun tutulduğu bir yaklaşım söz 

konusudur. Jurgilevich ve ark.’nın (2016) yapmış oldukları çalışmada, gıda üretim sisteminde 

döngüsel ekonominin tanımı; gıda sisteminde üretilen atık miktarının azaltılması, gıdanın, yan 

ürünlerin ve gıda atıklarının kullanımı, besin geri dönüşümü ve daha çeşitli, daha verimli gıda 

kalıplarına doğru beslenmedeki değişiklikler şeklinde yapılmıştır. Muscio ve Sisto’nun (2020) 

yapmış oldukları araştırmada savundukları gibi doğrusal bir modelden döngüsel bir ekonomik 

modele geçiş, çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltabilir ve Avrupa'da biyolojik çeşitliliğin 

ve doğal sermayenin geri kazanılmasına katkıda bulunabilir. Bu nedenle sözü geçen kayıplar, 

gıda israfı ve gıda kaybı gibi sorunların aşılması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 

ulaşılabilmesi için tarımsal gıda sektöründe döngüsel ekonomi (DE) uygulamalarının ve 

araçlarının benimsenmesi zorunlu hale gelmiştir (Esposito et al., 2020). Dünya Ekonomik 

Forumu, atıkları azaltan ve kaynakların sürekli kullanımını sağlayan bir ekonomik sistem olarak 
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tasarlanan döngüsel ekonominin (DE) 4,5 trilyon dolarlık bir iş fırsatı olabileceğini savunmasına 

rağmen, günümüzde küresel ekonominin yalnızca %9'u döngüseldir (Türkiye Döngüsel 

Ekonomi Platformu, 2021). Bu nedenle DE, gıda sisteminin sürdürülebilirliğini teşvik etme ve 

aynı zamanda çeşitli sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaya yardımcı olma yaklaşımının 

bir parçası olarak kilit bir rol oynamaktadır. Döngüsel ekonomi, şu anda AB, Çin, Japonya, 

Birleşik Krallık, Fransa, Kanada, Hollanda, İsveç ve Finlandiya'nın yanı sıra dünya çapında 

çeşitli işletmeler tarafından desteklenen bir süreçtir (Korhonen et al., 2018). Türkiye, 

sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir tarım açısından Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 

Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü bazı projeler, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 

yayımlanan stratejik eylem planı ve Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu ile DE süreci 

içerisinde yer almaya başlamıştır. Dünyada son yıllarda önemi artmaya başlayan DE, Türkiye 

gibi ihracatçı konumunda olan ve AB’ye aday olan bir ülke için kaçınılmaz bir süreç olmuştur.  

Yapılan literatür araştırmasından anlaşıldığı üzere akademisyenler, işletmeciler ve yerel 

otoriteler tarafından konuya artan ilgi göz önüne alındığında, tarımsal gıda sistemine uygulanan 

döngüsel ekonominin doğrusal ekonomi perspektifinde nasıl analiz edildiğinin araştırılmasına 

ihtiyaç vardır. Döngüsel ekonomi konusunun yeni olması göz önüne alındığında, bu çalışma, en 

son araştırmalara genel bir bakış sunmak ve bu konuda gelecekte yapılacak çalışmalara kılavuz 

olması bakımından önem arz etmektedir.  

Döngüsel Ekonominin Çerçevesi  

Bu çalışmada, küresel ekonomilerde önemli bir uygulama alanı bulan döngüsel ekonomi 

yaklaşımı, sürdürülebilirlik içerisinde bilimsel araştırma perspektifinden ele alınmaktadır. 

Sürdürülebilir gıda sistemlerinde döngüsel ekonomi yaklaşımı, ilgili literatürlerde verilen 

döngüsel ekonominin işleyişine dayanmaktadır. Üreticilerin önemli bir rol oynadığı gıda üretim 

sistemlerindeki süreçler girdi ve çıktı arasındaki döngüyü kapsamaktadır (Esposito et al., 2020). 

Şekil 1’de sürdürülebilir gıda sistemlerinde kullanılan kaynak, malzeme ve enerjinin fiziksel 

akışları tasvir edilmektedir. Şekil 1’de verilen iç çemberler; ürünün yeniden kullanımının, 

yeniden üretiminin ve ürün yenilenmesinin daha az kaynak ve enerji gerektirdiğini ve döngüsel 

ekonominin daha ekonomik olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca üretim için kullanılan kaynak, 

malzeme ve ürün değerinin döngüsel ekonomi ile iç çemberler içinde geçirdiği sürenin 

maksimize edilebileceği anlatılmaktadır. Kullanılan malzemeler önce yeniden kullanım, 

yenileme ve onarım için, daha sonra yeniden üretim için ve daha sonra geleneksel geri 

dönüşümün ana odak noktası olan hammadde kullanımı için geri kazanılmaktadır. Model 

içerisinde, enerji kullanımı da oldukça önem arz etmekte ve enerji kullanımında döngüsel 

ekonomi esasına uygun enerji kaynakları kullanılması gerektiği belirtilmektedir. Şekil 1’den 

anlaşıldığı üzere, ürün değer zinciri ve yaşam döngüsü, mümkün olan en yüksek değeri ve 

kaliteyi mümkün olduğu kadar uzun süre korur ve aynı zamanda olabildiğince verimli bir 

şekilde enerji tüketimi söz konusudur. Özetle, bir hammadde bir kez çıkarıldığında veya rafine 

edildiğinde ve olağan maliyetlerle üretildiğinde, üretilen değeri mümkün olduğu kadar uzun 

süre kullanmak, yani ürün işlevini/hizmetini ve kullanım değerini mümkün olduğunca uzun süre 

ekonomik dolaşımda tutmak ekonomik ve ticari açıdan üreticiler için en doğru yöntemdir. 

Modern küresel ekonomik sistemin geleneksel al-yap-at yaklaşımı ile karşılaştırıldığında, 

döngüsel ekonomi yaklaşımının çevresel kazanımlarla sonuçlandığı bir gerçektir (Önder, 2018; 

Stillitano et al., 2021). Doğrusal ekonomi yaklaşımında, ürün üretmek için gerekli kaynak, 

malzeme veya hammadde elde edilir ve çeşitli üretim süreçlerinden sonra ürün haline 

dönüştürülür ve amacına uygun şekilde tüketildikten sonra atık haline dönüşür. Şekil 1’de 

verilen döngüsel ekonominin temel amacı, üretim sonucunda gerçekleşecek atık miktarını en 

aza indirmek ve atık yönetimini tüm sürecin bir parçası olarak görmektir. Özellikle atıkların 

bertaraf edilmesinde atıkların enerjiye dönüştürülmesi etkin bir çözüm yolu olarak ifade 
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edilmektedir. Korhonen ve ark.’nın (2018) yapmış oldukları araştırmada ifade ettikleri gibi 

genellikle ürünün ekonomik değerinin çoğunun kaybolduğu üretimlerde hammadde olarak geri 

dönüştürülmüş malzemeler geri dönüşüme katkıda bulunmaktadır.  

 
Şekil 1. Döngüsel Ekonomi modeli (Mihelcic et al., 2003) 

 

İşletme Yöneticilerinin Döngüsel Ekonomiyi Gerçekleştirme Adımları 

İşletmelerin başarısında yenilikçi uygulamalar önemli olduğu kadar, işletme yöneticilerinin bu 

uygulamaları etkin bir şekilde nasıl uyguladığı da önemlidir (Babayev, 2020).  İşletme 

yöneticilerinin işletmenin bulunduğu çevreyi esas alarak hedeflere ulaşmak için kullanacağı 

ürün yaşam döngüsü değerlendirmesindeki başarı işletme başarısında büyük bir rol 

oynamaktadır. Yaşam döngüsü değerlendirmesi, hammadde ve enerji girdileri kullanılarak elde 

edilen ürünün, tüketici kullanım ömrü sonunda elden çıkarılmasına kadar olan çevresel etkisini 

değerlendirmektedir. İşletme yöneticisinin temel amacı, üretim süreci sonucunda elde edilen 

ürünün, ürün ömrü boyunca meydana getireceği çevresel etkileri azaltmaya yardımcı olacak 

kararlar almaktır. Bu noktada döngüsel ekonomi yaklaşımı ortaya çıkmaktadır. Döngüsel 

ekonomide ürün-yaşam döngüsü değerlendirmesinin kullanılması işletme yöneticisinin 

etkinliğini gerektirir. İnovasyon projelerinin uygulanmasında ilgili fonları oluşturmak ve 

işletmenin gerek iç gerekse dış çevresinde iletişimi sağlamak işletme yöneticisinin 

idaresindedir. Bu bakımdan işletmelerin gelişimlerini sağlamak adına uygulanacak yenilikçi 

yatırımların yapılması işletme yöneticilerinin öncelikli konuları arasındadır.   

Bu bölümde, ürün tasarımı, üretim süreçleri, lojistik (Heizer et al., 2020) ele alınarak döngüsel 

ekonomi uygulamalarında nasıl kullanılabileceği ele alınmıştır.  

Ürün tasarımı (product design): Ürün yaşam döngüsü değerlendirmesinde en kritik 

aşamalardan biri ürün tasarımıdır. Çünkü ürün tasarımı aşamasında verilecek kararlar kaynak 

ve malzemeleri, kaliteyi, maliyeti, üretim sürecini, ürün pazarlamasını ve nihai olarak ürün 

kullanım ömrü tamamladığında geri dönüşümün nasıl yapılacağını büyük ölçüde etkilemektedir. 

Ürün tasarım aşamasının hedeflerinden biri, bu aşamanın çevresel etkilerini azaltan bir sistem 
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oluşturmaktır. Alınacak önlemler hammadde maliyetlerinde, atık ve enerji maliyetlerinde 

azalma sağlayarak döngüsel ekonominin amacına ulaşmasında önemli bir safhayı sağlamış 

olacaktır. Ürün tasarımcıları, ürünün çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmada esas teşkil eden 

kriterleri göz önünde bulundurarak tasarladıkları ürünlerin etkili örneklerine rastlamak 

mümkündür. Örneğin; Amerika menşeili olan ve özellikle tüketiciler için kimyevi ürünler üreten 

Procter&Gamble adlı uluslararası firma, giysileri soğuk suyla temizleyen ve tipik bir yıkamada 

kullanılan enerjinin yaklaşık dörtte üçünü koruyan bir deterjan olan Tide Coldwater'ı 

geliştirmiştir.  

Üretim süreci (product process): İşletme yöneticileri ya da üreticiler, döngüsel ekonomi 

yaklaşımında yaşam döngüsü değerlendirmesini yaparken, üretim sürecinde kullanılan kaynak 

miktarını azaltmanın yollarını aramaktadırlar. Üretim sürecinin çevresel etkilerini azaltma 

imkânları tipik olarak enerji, su ve çevre kirliliği temalarını içermektedir. Bu bağlamda, 

özellikle enerji kaynaklarının korunması ve enerji verimliliğinin arttırılması, alternatif enerji 

kaynaklarının ve enerji tasarrufu sağlayan makinelerin kullanılmasına dayanmaktadır. 

Lojistik (Logistics): Döngüsel ekonomi uygulamalarında ele alınan bir diğer aşama ise ürün, 

malzeme gibi kaynakların ihtiyaç duyulan yerde temin edilebilmesi için araç olarak kullanılan 

lojistiktir. İşletmelerde pazarlama veya üretim organizasyonu lojistik destek olmadan 

gerçekleşmesi mümkün değildir. Ürünler tedarik zincirinde ilerlerken, üreticiler ya da 

yöneticiler, bir taraftan işletme maliyetlerini düşürmeye çalışırken bir taraftan etkin dağıtım 

ağları elde etmeye çalışırlar. Örneğin, uluslararası gıda dağıtım şirketlerinde artık üç farklı tip 

araç kullanmak yerine üç sıcaklık bölgesine sahip tek araç kullanılmaktadır. 

Yaşam sonu aşaması (end-of-life phase): Ürün tasarımı aşamasında işletme yöneticilerinin, 

ürün kullanım ömrü tamamlandıktan sonra ürün veya malzemelerin nasıl kullanılacaklarını ve 

oluşan atıkların nasıl değerlendirileceğini hesap etmeleri gerektiğini daha önce belirtmiştik. Bu 

aşama, daha az malzemeli, geri dönüştürülmüş malzemeli veya geri dönüştürülebilir 

malzemelere sahip ürünlerin tümü, "yak ya da göm" kararına gerek kalmadan ve kıt doğal 

kaynakları rasyonel bir şekilde kullanan sürdürülebilirlik çabalarına katkıda bulunmaktadır. 

Günümüzde döngüsel ekonomi yaklaşımını benimseyen işletmeler ya da firmalar yenilikçi ve 

sürdürülebilirlik bilinci ile kapalı döngü tedarik zincirleri tasarlamaktadırlar. İşletme 

yöneticilerinin geri dönüşümü veya yeniden kullanımı kolaylaştıran ürün sürecini tasarlamaları 

ve uygulamaları gerekmektedir. 

 

Gıda Sektöründe Döngüsel Ekonominin Önemi 

Gıda sektöründe tüm sektörlerde olduğu gibi yenilikçi gelişim ayrı bir önem arz etmektedir. 

İnsanların temel besin ihtiyaçlarını karşılayan gıda sektöründe üretim yapan işletmelerin bu 

bağlamda takip etmeleri zorunlu hale gelmeye başlayan yenilikçi gelişmelerden biri döngüsel 

ekonomidir. Gıda üretim sistemlerinde uygulama alanı bulan yenilikçi gelişmeler üretim 

verimliliği anlamına gelmektedir. Yenilikçi gelişmeler, işletmelerin tüm üretim süreçlerinde 

girdi temininden başlayarak tüketicinin eline geçinceye kadar hatta ürün satış sonrasını da içine 

alan uzun bir süreci kapsamaktadır. Küresel ekonomilerde, işletmelerin rekabet güçlerini 

artırması bir ihtiyaçtan ziyade zorunluluk haline gelmiştir. Yenilikçi gelişmelerin 

uygulanmasında hem devlet hem de özel sektör bir çaba içerisine girmeye başlamıştır. Bu 

çabanın arkasında, son yıllarda tüm dünyada yaşanılan inovasyon hareketleri, küreselleşme 

yatmaktadır. Yaşanılan bu değişim gıda üretim sistemlerinde kendisini göstermektedir ve gıda 

üretimi endüstriyel üretimin bir parçası haline gelmektedir. Tarımsal üretimde küçük aile 

işletmelerinin yerini entegre sistemin bir parçası haline gelen işletmeler almaktadır. İşletmelerin 

büyümesi, sanayileşmesi üretim masraflarını artırdığı gibi çevreye olan etkilerini ortaya 

çıkarmıştır. Önceki yıllarda, ağırlıklı olarak üretim miktarına, verimliliğe odaklanan işletmeler 
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için günümüzde üretimin ekonomik boyutunun yanında sosyal ve çevresel boyutu önem 

kazanmıştır. Adanacıoğlu ve ark. (2018)’nın yapmış oldukları çalışmada belirttikleri gibi 

özellikle kırsal bölgelerde gıda üretiminin, hızla değişen üretim sistemi içerisinde sürdürülebilir 

olması için yeni üretim anlayışları çok önemli çözümler bulmaktadır. Gıda üretim sistemlerinde 

üretim süreciyle birlikte tüketim süreci de ele alınmaktadır. Gelişen ve değişen dünyada gıda 

satın alımında tüketici tutum ve davranışları satın almayı doğrudan etkilemektedir. Bu 

bakımdan, tüketicilerin satın almasını değiştiren faktörler göz önünde bulundurulduğunda, satın 

alınan miktar yerine, gıdaların sahip olduğu özellikler tüketici nezdinde önem arz etmektedir. 

Tüketici talebindeki bu değişmeler, gıda üretim sistemlerinde yapılacak yenilikleri zorunlu hale 

getirmektedir. Bu bağlamda, doğrusal ekonominin esasını oluşturan al-yap-at modeli yerine 

hammadde, ürün, malzeme değerinin etkin tutulduğu ve atık miktarının minimuma indirildiği 

döngüsel ekonomi yaklaşımı benimsenmeye ve uygulanmaya başlanmıştır. Gıda üretim 

sistemlerinde arzı gerçekleştiren işletmelerin en önemli giderini enerji oluşturmaktadır. Muscio 

ve Sisto (2020)’nun araştırmalarında yer verdikleri gibi gıda üretimi fosil yakıtlara, 

yenilenemeyen mineral kaynaklara, yeraltı suyu rezervlerinin tükenmesine ve aşırı toprak 

kaybına sebebiyet vererek gerçekleşmektedir. Kaynakların tükenmesine bağlı olarak 

gerçekleşen üretim, kaynak yoğun ve verimlilik odaklı bir tarım-gıda üretimi modeline yönelik 

tercihle birleştiğinde gıda güvenliği, gıda kalitesi, yeterli ve dengeli beslenme ve atık yönetimi 

küresel nüfusun yaklaşık yarısını etkilemektedir. Bu bakımdan, üretimin ekonomik, sosyal ve 

çevresel boyutu işletmeler için rekabet güçlerini artırmada, küresel pazarda etkin olarak yer 

almada ayrı bir öneme sahip olmaktadır.  

Gıda Sektöründe Döngüsel Ekonomi Örnekleri 

Dünya, son 20 yılda küresel çapta değişikliklere giderek üretim politikalarını stratejilerini 

yenilemiştir (Tutar ve Ekici, 2022) ve dünyada uygulamaları görülen gıda sistemlerinde 

sürdürülebilirlik çalışmalarının genellikle özel sektör girişimleri olduğu görülmektedir 

(Adanacıoğlu ve ark., 2018). Biyo-teknoloji, biyo-ekonomi, sürdürülebilirlik ya da döngüsel 

ekonomi gibi yenilikçi girişimlerin dünyada talebinin artması, bu alanda yapılan girişimleri, 

projeleri ve yatırımları olumlu etkilemiştir. Bu çerçevede dünyada uluslararası iş birliği 

gerekliliği bazı küresel kurumların kurulmasına öncülük etmiştir. Avrupa komisyonu tarafından 

düzenlenen konferanslar, AB’nin hazırladığı Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, FAO’nun 

sürdürülebilirlik çalışmaları, BIOEAST ve Uluslararası Biyo-ekonomi Forumu örnek olarak 

verilebilir. Bu kurumlar aracılığı ile ülkeler bazında kapsayıcı hedefler belirlenerek, kurumların 

misyonları ortaya koyulmuştur. Döngüsel ekonominin uygulandığı firmalara bakıldığında 

uluslararası birçok spor giyim firmalarının geri dönüştürülmüş malzemelerden ürün ürettikleri 

görülmektedir. Bununla birlikte Pepsi ve Cola gibi küresel içecek firmaları Plastik Ekonomisi 

girişimi ile 2025 yılına kadar geri dönüştürülebilir, %100 yeniden kullanılabilir ambalaj 

kullanmayı taahhüt etmişlerdir (Balbay ve ark., 2021). Hollanda’da Instock restoranı ilk defa 

atık yemekleri tekrar lezzetli tabaklara dönüştürmektedir. Üreticiler ve süpermarketler için 

satılamayacak durumda olan atık gıdalar alınmakta ve bir dizi işlem sonucunda satılabilir hale 

getirilmektedir.  

Türkiye’de döngüsel ekonomi uygulamalarına başlamak ve uygulama sürecini başarıyla 

yürütmek adına özel müteşebbisler için kurulan Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu ve 

Döngüsel Ekonomi Kooperatifleri bu bağlamda önem taşımaktadır. Avrupa Birliği’ne aday 

konumunda olan ve birçok gıda ürünü ihracatçısı olan Türkiye için işletmelerin gerek iç pazarda 

gerekse küresel pazarda rekabet edebilmesi ve ithalatçı ülkelerin ihraç ürünler konusunda 

zorunlu kıldıkları şartları yerine getirebilmesi adına döngüsel ekonomi uygulamaları artık 

günümüzde zorunlu hale gelmeye başlamıştır. Türkiye’de kurulan Whole Surplus (Fazla Gıda), 
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gıda israfını 2030 yılına kadar %50 oranında azaltmak için teknoloji tabanlı çözümler 

üretmektedir. Döngüsel ekonomi uygulamalarına yer veren bir diğer örnek firma ise Arkim 

Kimya firmasıdır. Doğal kalsiyum kaynaklarından gıda koruyucuları üreterek ambalajlı gıda, 

sebze, meyve, ilaç sanayinden kozmetiğe kadar çok farklı sektörlerde ürünlerin raf ömrünü 

uzatarak döngüsel ekonomiye katkıda bulunmaktadır. 

Sonuç 

Günümüzde, üretimin küresel düzeyde yaşanan olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için 

dünyada kamu ve özel sektör, döngüsel ekonomi gibi yeni yaklaşımları bilmek ve uygulamak 

zorunda kalmaya başlamıştır. Döngüsel ekonomi uygulamalarını gerçekleştiren firmalar sadece 

üretimin çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmakla kalmayıp aynı zamanda küresel pazarda 

rekabet edebilmekte ve istihdam olanaklarını büyütme imkânına sahip olabilmektedirler. 

Dünya, bu gelişmeye Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantılarında döngüsel ekonomiye geçiş 

nasıl olmalı konusunda öneriler sunarak geçiş sürecini başlatmıştır. Avrupa Birliği’nin döngüsel 

ekonomi planı AB ülkelerinin döngüsel ekonomiye geçiş sürecini hızlandıracak şekilde 

yapılmasını kapsamakta ve AB hedeflerini uzun vadede koyarak planlamalarını yapmaktadır. 

Türkiye, dünyada yaşanan bu gelişmelerden etkilenmekte ve iklim değişikliği, kuraklık, 

pandemi, kirlilik, tarım ve kırsal alanların dönüşümü, emisyon azalımı, enerji dönüşümü, 

döngüsel ekonomi gibi yaklaşımları içine alacak eylem planları hazırlık sürecine girmiştir. Bu 

bakımdan uygulamaların etkin olabilmesi için döngüsel ekonomi konusundaki farkındalık ve 

uzman personel yetiştirilmesi son derece önem arz etmektedir.  

Bu çalışmanın amacını oluşturan sürdürülebilir gıda sistemlerinde döngüsel ekonomi, 

günümüzde ve uzun vadede hükümetler, firmalar ve toplumlar için kalıcı çözümler üreteceği bir 

gerçektir. Dünyadan verilen örneklerle yapılan girişimlerin döngüsel ekonominin 

gerçekleştirilmesine yönelik olduğu anlaşılmasına rağmen Türkiye’deki döngüsel ekonomi 

sürecinin çok yeni olduğu, döngüsel ekonomi uygulamalarını sağlayan firma sayısının çok az 

olduğu görülmektedir. Bu bakımdan, gıda sektöründe dünyada önemli bir ihracatçı 

pozisyonunda olan Türkiye, gelişen ve değişen küresel ekonomide var olabilmek için döngüsel 

ekonomi sürecini hızlandırması gerekmektedir. Bu bağlamda, döngüsel ekonomi gibi yeni 

yaklaşımların benimsenmesi ve uygulanması doğal kaynakların rasyonel bir şekilde kullanımını 

mümkün kılacaktır çünkü gelecek nesillerin gıda ihtiyacını karşılamak için çözüm önerileri 

sunan döngüsel ekonomi gibi kavramlar sürdürülebilir kalkınma temelinde geliştirilmiş ve gıda 

güvenliği ve kalitesini önemsemiştir. Türkiye’de gıda üretim sistemlerine yönelik döngüsel 

ekonomi faaliyetlerinde daha fazla uygulama alanlarının oluşturulabileceği ve bu doğrultuda 

yeni projelerin artırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.  

Gıda üretim sistemlerinde sürdürülebilirlik kapsamında, döngüsel ekonominin potansiyelinin 

gösterildiği bu çalışmanın sonucunda DE kavramının iki katkısından bahsedilebilir. DE’nin ilk 

katkısı, yüksek değerli ve kaliteli malzeme döngülerinin önemini vurgulamasıdır. İkinci olarak, 

DE daha sürdürülebilir bir üretim ve tüketim kültürü için geniş olanaklar sunmaktadır.  

Kaynaklar 

Adanacıoğlu H, Saner G, Ağır HB. 2018. Sürdürülebilir Gıda değer zinciri yaklaşımı. KSÜ Tarım ve Doğa 

Dergisi, 21(Özel sayı): 221-226.  

Aznar-Sanchez JA, Mendoza JMF, Ingrao C, Failla S, Bezama A, Nemecek T, Gallego-Schmid A. 2020. 

Indicators for circular economy in the agri-food sector. Resources, Conservation&Recycling, 163: 1-2. 

doi: https:// doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105028.  

Babayev F. 2020. Gıda sanayisinde yenilikçi gelişim. Econder III. International Economics, Business and 

Social Sciences Congress 22-25 October 2020, KSÜ, Kahramanmaraş. 



Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Üzerine Araştırmalar 

9 

 

Balbay Ş, Sarıhan A, Avşar E. 2021. Dünya’da ve Türkiye’de “Döngüsel Ekonomi/Endüstriyel 

Sürdürülebilirlik” yaklaşımı. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 27: 557-569.  

Demirbaş N. 2018.  Dünyada ve Türkiye’de gıda israfını önleme çalışmalarının değerlendirilmesi. VIII. 

IBANESS Congress Series 21-22 Nisan 2018, Plovdiv, Bulgaria. 

Eryılmaz G. ve Kılıç O. 2018. Türkiye’de sürdürülebilir tarım ve iyi tarım uygulamaları. KSÜ Tarım ve 

Doğa Dergisi, 21(4): 624-631. 

Esposito B, Sessa M, Sica D, Malandrino O. 2020. Towards circular economy in the agri-food Sector: A 

systematic literature review. Sustainability, 12(18): 2-21. doi: 10.3390/su12187401. 

Fortunati S, Morea D, Mosconi EM. 2020. Circular economy and corporate social responsibility in the 

agricultural system: Cases study of the Italian agri-food industry. Agricultural Economics, 66(11): 489-

498.  

Heizer J, Render B, Munson C. 2020. Operations Management: Sustainability and Supply Chain 

Management. Pearson, pp.225-242.  

Jurgilevich A, Birge T, Kentala-Lehtonen J, Korhonen-Kurki K, Pietikainen J, Saikku L, Schösler H. 2016. 

Transition towards circular economy in the food system. Sustainability, 8(1): 2-14. doi: 

10.3390/su8010069. 

Korhonen J, Honkasalo A, Seppala J. 2018. Circular economy: The concept and its limitations. Ecological 

Economics, 143: 37-46. 

Mihelcic JR, Crittenden JC, Small MJ, Shonnard DR, Hokanson DR, Zhang Q, Chen H, et al. 2003. 

Sustainability science and engineering: the emergence of a new metadiscipline. Environ. Sci. Technol., 

37: 5314-5324. 

Muscio A, Sisto R. 2020. Are agri-food systems really switching to a circular economy model? 

Implications for European research and innovation policy. Sustainability, 12(14).  doi: 

10.3390/su12145554. 

Önder H. 2018. Sürdürülebilir kalkınma anlayışında yeni bir kavram: Döngüsel ekonomi. Dumlupınar 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 57: 196-204. 

Stillitano T, Spada E, Iofrida N, Falcone G, De Luca AI. 2021. Sustainable agri-food processes and circular 

economy pathways in a life cycle perspective: State of the art of applicative research. Sustainability, 13: 

2-28. 

Tsiafouli MA, Thebault E, Sgardelis SP, Ruiter PC, van der Putten WH. et al. 2015. Intensive agriculture 

reduces soil biodiversity across Europe, Global Change Biology, 21: 973-985.   

Tutar F, Ekici M. 2022. Türkiye’de tarım eksenli sürdürülebilir kalkınma için biyoekonomi. Ömer 

Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Faültesi Dergisi, 15(3): 595-610. 

Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu. 2021. https://donguselekonomiplatformu.com/ [Erişim 10.09. 

2022] 

Ward S, Holden NM, White EP, Oldfield TL. 2016. The circular economy applied to the agriculture 

(livestock production) sector-discussion paper. Workshop on the Sustainability of the EU’s livestock 

Production Systems, 14-15 September 2016, Brussels, Belgium.  

 

 

 

 

 

 

https://donguselekonomiplatformu.com/


Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Üzerine Araştırmalar 

10 

 

 

Hayvancılık İşletmelerinde Sürdürülebilirlik Düzeyinin Ölçümü 
 

Zekiye ŞENGÜL1*, Gamze SANER2, Önder Volkan BAYRAKTAR1 

 
1Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Siirt 

2 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, İzmir 

*Sorumlu Yazar: zekiye.sengul@siirt.edu.tr 

 

Özet 
Hayvancılık sektörü, sürdürülebilir gıda sistemlerinde önemli bir rol üstlenmekte olup, 

yoksulluğun azaltılmasına, sağlıklı beslenmeye, gıda güvenliğinin sağlanmasına ve tarımsal 

kalkınmaya katkıda bulunmaktadır. Hayvancılık, küresel tarımsal üretim değerinin %40'ını 

oluşturmakta olup, yaklaşık 1,3 milyar insanın geçim kaynağını sağlamakta, gıda ve beslenme 

güvenliğini desteklemektedir. Hayvancılık, tedarik zinciri boyunca küçük toprak sahipleri, tarım 

işletmeleri ve girişimciler için büyük bir fırsat oluşturmaktadır. Ancak düzgün yönetilmediği 

takdirde eşitlik, çevresel etkiler ve halk sağlığını kapsayan ve sektörün sürdürülebilirliğini 

etkileyen sorunlar ortaya çıkabilmektedir. 

Sürdürülebilir hayvansal üretim sistemlerinin temel hedefleri; çevresel etkiyi azaltmak, sosyal 

kabul edilebilirliği ve ekonomik karlılığı artırmaktır. Hayvancılıkta sürdürülebilirlik kavramı 

ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla geniş ve kapsamlı olduğundan bu boyutlarda 

gerçekleşen değişimlerin etkileri de çok yönlü olmaktadır. Çok yönlülüğün yanında 

sürdürülebilirlik kavramının dinamik bir yapıda olması da konunun algılanmasını ve 

değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. Dünyada 120'den fazla tarımsal sürdürülebilirlik 

değerlendirme aracı kullanılmaktadır.  

Bu çalışmada, geniş bir literatür taraması yardımı ile hayvancılık işletmelerinde 

sürdürülebilirliğin ölçülmesinde kullanılabilen değerlendirme araçlarını incelenmesi 

amaçlanmış olup, bundan sonra yapılacak çalışmalar için de yol gösterici nitelikte olabileceği 

düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Hayvancılık, Sürdürülebilirlik boyutları, Sürdürülebilirlik ölçümü, 

Sürdürülebilirlik göstergeleri, Endeks geliştirme 

 

Giriş 

Hayvancılık sektörü, sürdürülebilir gıda sistemlerinde önemli bir rol üstlenmekte olup, 

hayvancılık ürünleri (et, süt ve yumurta) yaklaşık 6,5 milyon $ değerinde dünya çapında ticareti 

yapılan ilk 10 emtia arasında yer almaktadır (Varijakshapanicker et al., 2019). Son yıllarda 

hayvansal ürünlere yönelik küresel talepte artış görülmektedir. Bu durum hem artan nüfustan 

hem de özellikle gelişmekte olan ülkelerde beslenme diyetlerinde yüksek kaliteli protein 

ihtiyacından kaynaklanmaktadır (Rotz, 2020). Hayvancılık sektörü, hayvan ve hayvansal 

ürünlerin satışı yoluyla çiftçilere gelir sağlamakta olup, aynı zamanda birçok düşük ve orta gelir 

grubundaki ülkelerde hayvan yetiştiriciliğinde görev alan kadınları güçlendirmeye de hizmet 

etmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre, hayvancılık sektörü tarımın ayrılmaz bir 

parçası olup, başta Afrika ve Asya ülkeleri olmak üzere düşük ve orta gelirli ülkelerde toplam 

istihdamın %60-70'ine katkıda bulunmaktadır (Varijakshapanicker et al., 2019). Başka bir 

ifadeyle hayvancılık sektörü yoksulluğun azaltılmasına, sağlıklı beslenmeye, gıda güvenliğinin 

sağlanmasına ve tarımsal kalkınmaya katkıda bulunmaktadır. 
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Hayvancılık, küresel tarımsal üretim değerinin %40'ını oluşturmakta olup, yaklaşık 1,3 milyar 

insanın geçim kaynağını sağlamakta, gıda ve beslenme güvenliğini desteklemektedir 

(Worldbank, 2022). Hayvancılık, tedarik zinciri boyunca küçük toprak sahipleri, tarım 

işletmeleri ve girişimciler için büyük bir fırsat oluşturmaktadır. Ancak, düzgün yönetilmediği 

takdirde eşitlik, çevresel etkiler ve halk sağlığını kapsayan ve sektörün sürdürülebilirliğini 

etkileyen sorunlar ortaya çıkabilmektedir. 20.yüzyıl boyunca tarımdaki gelişmeler, hayvansal 

üretim sistemlerinin yoğunlaşmasına ve uzmanlaşmasına yol açmıştır. Ancak hayvan 

hastalıklarına bağlı krizler, çiftlik gelirlerini olumsuz yönde etkileyen riskler, hayvan refahı ve 

çevre üzerindeki zararlı etkiler nedeniyle bu sistemlerin uzun vadede uygulanabilirliği artık 

sorgulanmaktadır (Lebacq et al., 2013). Bu bağlamda sürdürülebilir hayvancılık sistemlerinin 

gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Sürdürülebilir hayvancılık çiftçiye uygun ve istikrarlı bir gelir 

sağlayan, çevreye olumsuz yan etkileri olmayan hem hayvan hem de çiftçi refahını sağlayarak 

toplum tarafından kabul edilebilir modeller anlamına gelmektedir (Martin et al., 2020).  

Bu çalışmada geniş bir literatür taraması yardımıyla hayvancılık işletmelerinde 

sürdürülebilirliğin ölçülmesinde kullanılabilen değerlendirme araçlarını incelemek 

amaçlanmıştır. Böylece bundan sonraki yapılacak çalışmalar için de yol gösterici nitelikte 

olabilecektir.  

Sürdürülebilir Hayvancılıkta Ekonomik Boyut 

Hayvancılıkta sürdürülebilirlik, diğer tarımsal sistemlerde olduğu gibi çok boyutlu bir kavram 

olarak ele alınmaktadır (Lebacq et al., 2013). Sürdürülebilir hayvancılıkta; kaynak kullanım 

verimliliğini, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasını ve mera alanlarında biyolojik 

çeşitliliğin korunmasını kapsayan çevresel, verimlilik ve karlılığı kapsayan teknik ve ekonomik, 

hayvan ve çiftçi refahını kapsayan sosyal sürdürülebilirlik boyutları dikkate alınabilmektedir. 

Ekonomik sürdürebilirlik; “Mevcut işgücü ve diğer kaynakları çeşitli stratejilerden 

yararlanarak optimum düzeyde kullanmasıyla uzun vadede başarılan bir sorumluluk ve fayda 

dengesi” olarak tanımlanmaktadır (Başer, 2021). Diğer taraftan ekonomik sürdürülebilirlik 

tarım sisteminin değişen bir ekonomik bağlamda uzun vadede hayatta kalıp kalamayacağı 

olarak görülmektedir. Ekonomik bağlamdaki değişiklikler, girdi ve çıktı ve fiyatlarındaki, 

verimdeki, ürün satış noktalarındaki ve kamu desteği ile düzenlemesindeki değişkenlikten 

kaynaklanabilmektedir (Latruffe et al., 2016). 

Hayvancılık işletmelerinde işletme düzeyinde ekonomik sürdürülebilirlik genellikle verimlilik, 

emek karlılığı, hayvan karlılığı, ekonomik etkinlik, hayvan kesim yaşı, canlı ağırlık, yem 

tüketimi ve yemden yararlanma durumu, çiftliğin toplam alanı, mera alanı, büyükbaş hayvan 

sayısı, çiftlikte teknolojik ürünler, çiftlikten elde edilen gelirin çeşitlendirilmesi, yıllık net gelir, 

net kar ve brüt kar gibi göstergelerle ölçülmektedir (Tosun, 2016; Boughalmi and Araba, 2016; 

Jane Dillon et al., 2016; Keskinkılıç, 2019; Kalkan, 2019; Van-Heurck et al., 2020; Şengül, 

2020).  

Hayvancılık işletmelerinde önemli ekonomik sürdürülebilirlik göstergelerden birisi verimlilik 

düzeyidir. Büyükbaş hayvancılık işletmelerinin verimlilik düzeyine etki eden en önemli 

unsurlar barınak koşulları, yem bitkisi arazisi, hayvanın ırkı, hayvanların bakım ve beslenme 

durumu ve işletme ölçeği olarak sayılabilir (Güven ve Yavuz, 2020). Hayvancılık işletmelerinde 

ekonomik sürdürülebilirliği etkileyen faktörlerden biri de üretim maliyetleridir. Hayvancılıkta 

yem masrafları, toplam maliyet unsurlarının %60-85'ini (çiftlik türüne bağlı olarak) oluşturan, 

en büyük maliyet kalemidir. En uygun hammaddelerin seçimi ve yem formülasyonu, verimlilik 

göstergelerini etkileyebilecek iki faktördür (Pinotti et al., 2021).  

 

 



Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Üzerine Araştırmalar 

12 

 

Sürdürülebilir Hayvancılıkta Sosyal Boyut 

Sosyal sürdürülebilirlik, bir toplulukta bugünün ihtiyaçlarını karşılayan sosyal yapıların ve 

süreçlerin geliştirilmesi ile aynı zamanda topluluğun gelecekte sürdürülebilir bir şekilde 

gelişmeye devam etmesi için bir temel oluşturmak olarak tanımlanabilmektedir (Arvidsson 

Segerkvist et al., 2020). Sosyal sürdürülebilirlik, çiftçilerin ve işçilerin haklarına, hayvanların 

yaşamlarına, tüketicilerin ve çevrenin refahına ağırlık vermektedir (Lovarelli et al., 2020). 

Hayvancılık işletmelerinde sosyal sürdürülebilirliğinin ölçümü için tarımsal eğitim düzeyi, 

çiftçinin yalnız yaşama durumu, yüksek yaş profili, iş ve yaşam dengesi, hane halkı 

savunmasızlığı, istihdam, tarım dışı gelir, hayvan refahı, işgücü koşulları gibi göstergeler 

kullanılmaktadır (Mann and Gazzarin, 2004; Jane Dillon et al., 2016; Kalkan, 2019; Keskinkılıç, 

2019). Bu göstergeler nicel ve nitel olarak sınıflandırılabilmektedir. Nitel göstergeler, çiftçinin, 

örneğin yaşam kalitesi hakkında yaptığı öz değerlendirmelerden oluşmaktadır.  

Türkiye’de TRA2 bölgesinde yapılan bir çalışmada büyükbaş hayvancılık yapan işletmelerin 

%7,3’ü 30 yaş ve altında, %23,2’si ise 31-40 yaş aralığında yer aldığı, buna karşılık 50 yaş üzeri 

üreticilerin oranının %41,1 olduğu, 70 yaş üzeri üretici sayısının ise son derece düşük oranda 

olduğu bildirilmiştir. Üreticilerin çok küçük bir bölümünün 30 yaş altı olması, gençlerin bu 

sektörden uzak durduğunun göstergesidir (Güven ve Yavuz, 2020). Büyükbaş hayvancılık 

sektörünün başta gelen sorunlarından birisi de genç girişimcilerin sektörden uzak durmalarıdır. 

Hayvancılık işletmelerinde sosyal sürdürülebilirliğin bir diğer önemli göstergesi eğitimdir. 

Eğitim kişilerin yenilikleri benimsemesinde etkili bir rol almaktadır.  Yenilikçi teoriye göre, 

yenilikçiler geç benimseyenlerden daha iyi eğitim almışlardır ve yerel toplulukların dışında 

daha fazla sosyal iletişim kurma eğilimindedirler (Cevher, 2012). 

Sürdürülebilir Hayvancılıkta Çevresel Boyut 

Sürdürülebilirliğin çevresel boyutu, temel olarak insan faaliyetlerinin ekosistemler üzerinde 

sahip olabileceği toplam etkiyi içeren, doğa bilimine dayalı bir boyuttur (Arvidsson Segerkvist 

et al., 2020). Hayvancılık işletmelerinin çevresel sürdürülebilirliği ile ilgili kaygılar bu üretim 

dalının sera gazı emisyonları, su tüketimi, enerji tüketimi, atık bertarafı gibi konulara 

odaklanmıştır.  Küresel sera gazı emisyonu için son tahmin 49 Gt CO2e olarak gerçekleşmiştir. 

Diğer taraftan tarımdan kaynaklanan son küresel emisyonların 5,4 Gt CO2e olduğu ve bunun 

3,9 Gt CO2e’i hayvancılıktan ve hayvan gübrelerinden kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Bu 

değerler küresel emisyonun yaklaşık %11'i tarımdan, %7,9'unun hayvancılıktan ve bunların 

gübresinden kaynaklandığını göstermektedir (Rotz, 2020).  

Hayvansal üretimden kaynaklanan önemli sera gazları metan, azot oksit ve karbondioksittir. 

Hayvancılıkta sera gazı emisyonları için ana kaynaklar barınma tesisi ve gübre depolama 

alanıdır. Gübre tesisinden günlük olarak veya kısa zaman aralığında çıkarıldığında, çok az sera 

gazı emisyonu ortaya çıkmaktadır. Tesis içinde uzun süre depolanan gübre ise daha fazla sera 

gazı emisyonuna yol açmaktadır (Rotz et al., 2019). Gübre yönetimi, özellikle metan ve nitrojen 

emisyonları nedeniyle üretim sürecinde kritik bir aşamadır (Galioto et al., 2017). Bunlara ek 

olarak, süt hayvancılığı, gübre yayılımından ve aşırı otlatmadan kaynaklanan azot ve fosfor 

emisyonları nedeniyle su kaynakları üzerinde büyük olumsuz etkilere sahip olabilmektedir 

(Arvidsson Segerkvist et al., 2020) 

Hayvansal üretimin uzun vadeli sürdürülebilirliğine yönelik bir diğer tehdit, başta yem 

üretiminde olmak üzere su tüketimidir. Küresel tahminler, tarımın tatlı su çekimlerinin yaklaşık 

%70'ini kullandığını ve yaklaşık %20'sinin hayvan yemi üretimi için kullanıldığını 

göstermektedir (FAO, 2018). Yapılan bir çalışmada, ABD'deki tatlı su tüketiminin yaklaşık 
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%6'sının besi sığırcılığı ile ilgili olduğunu ve bu toplam tüketimin yaklaşık %97'sinin yem 

bitkilerini sulamak için kullanıldığını göstermektedir (Rotz et al., 2019).  

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin çevresel sürdürülebilirliğinin ölçümü için kg 

çıktı başına sera gazı emisyonu, yakıt ve elektrik kaynaklı emisyonlar, hektar başına azot 

dengesi, işletme başına azot kullanım verimliliği, doğal mera alanı varlığı, hayvan yoğunluğu 

gibi göstergeler kullanılmaktadır (Jane Dillon et al., 2016; Keskinkılıç, 2019).  

Kanatlı sektöründe ise çevresel performans göstergeleri su tüketimi, enerji tüketimi, yem 

üretimi, kimyasal ve ambalaj malzemelerinin kullanımı, altlık nemi ve pH’sı, atık su deşarjı ve 

atık arıtmadır (Skunca et al., 2018; Kalkan, 2019). Diğer hayvancılık işletmelerinin çevresel 

sürdürülebilirliğini ölçmek için göstergeler yardımıyla geliştirilen endeksin yanı sıra yaşam 

döngüsü analizi (LCA) gibi yöntemlere başvurulmaktadır.  Yaşam döngüsü analizi, bir ürün 

sisteminin yaşam döngüsü boyunca girdileri, çıktıları ve olası çevresel etkilerinin toplanması ve 

yorumlanması ile yaşam döngülerinin tüm aşamalarında ürünlerin çevresel yükünün analizi için 

bir araçtır (Skunca et al., 2018).  

Hayvancılık işletmelerinde ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlar birbirine bağlı olup, çiftlik 

yönetiminde bu boyutların her birinde uygulanacak bir değişiklik diğer boyutları da 

etkileyebilecektir. Bu yüzden işletmelerde sürdürülebilirliğin tüm boyutlarını ve bunların 

etkileşimini dikkate alan bütüncül bir yaklaşımla incelenmesi önemli görülmektedir. Örneğin 

kendi yemini üreten hayvancılık işletmelerinin üretim süreci; birincisi yem bitkilerini 

yetiştirmek için benimsenen uygulamaları içeren tarla aşaması, ikincisi hayvan yetiştirmek için 

benimsenen uygulamaları içeren ahır aşaması ve üçüncüsü üretilen atıkları yönetmek için 

benimsenen tüm uygulamaları içeren gübre yönetimi olmak üzere üç ana aşamada dikkate 

alınmaktadır. Bu üç aşama birbirine bağlı olup, her aşamada benimsenen yönetim kriterleri, 

kârlılık, hayvan refahı ve emisyonlar açısından diğer iki aşamanın performansını etkilemektedir. 

Yem bitkileri yetiştirmek için benimsenen uygulamalar, hem yem birimi başına üretim 

maliyetlerini hem de gerekli enerji tüketimini etkilemektedir. Hayvancılıktan sağlanan verimi 

artırmak için benimsenen uygulamalar, hayvan refahını, sera gazı emisyonlarını, ürün birim 

maliyetini ve üretilen gübre miktarını etkilemektedir. Son olarak, gübreyi yönetmek için 

benimsenen uygulamalar, tarla aşamasında kullanılan gübrenin ikamesi ve/veya doğrudan gübre 

maliyetleri ve atık bertaraf maliyeti yoluyla enerjinin geri kazanımını etkilemektedir (Galioto et 

al., 2017).  

 
 

Şekil 1. Hayvancılık işletmelerinde ana üretim aşamaları arasındaki ara bağlantı  

(Galioto et al., 2017) 
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Hayvancılık işletmelerinin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını inceleyen çalışmaların 

bazıları Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1.  Hayvancılık işletmelerinin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını inceleyen 

çalışmalar 

Yazar-Yıl İzlenen Yol Açıklama 

Rotz et al., 

2019 

ABD’de besi sığırı üretiminin 

önemli çevresel etkilerini 

ölçmek amacıyla çiftlik 

kapısına kadar yaşam döngüsü 

analizi yapılmıştır 

Araştırma sonuçları üretilen karkas ağırlığının kg'ı 

başına 21,3 ± 2,3 kg CO2e sera gazı emisyonu, 

50,0 ± 4,7 MJ fosil enerji kullanımı, 155 ± 12 g N 

reaktif N kaybı ve 2034 ± 309 L mavi su tüketimi 

olduğunu ortaya koymuştur. 

Tzouramani 

et al., 2020 

Yunanistan'da çiftlik 

düzeyinde sürdürülebilirlik 

performansını değerlendirmek 

amaçlanmıştır. Analitik 

hiyerarşi prosesi (AHP) 

yöntemi kullanılarak tarımsal 

sistemlerin sürdürülebilirlik 

performansı ortaya 

konulmuştur.  

Sonuçlar, çok yıllık bitkiler, zeytin ağaçları ve 

ekstansif hayvancılık sistemleri (koyun çiftlikleri) 

olmak üzere üç tipik Akdeniz tarım sisteminin, 

entansif ve ekilebilir tarım ürünleri çiftliklerinin 

aksine daha sürdürülebilir olduğunu ortaya 

koymuştur.  

Rios ve 

Betoro, 

2020 

Antioquia -Kolombiya’da 

Özel Süt Çiftliklerinde 

sürdürülebilirliği analiz etmek 

için entegre bir gösterge 

oluşturulmuştur.  

Bu işletmelerde hayvansal üretim sistemleri dört 

boyutta (finansal, teknik, sosyal ve çevresel) ele 

alınmıştır. Bu indeks, 18 mandıradan alınan 

bilgilerle yapılan bir çalışmada doğrulanmıştır. 

Analitik hiyerarşi süreci (AHP), kriter ve alt 

kriterlerin önceliklendirilmesi için uygulanmıştır. 

Ogino et 

al., 2021 

Japonya'da konvansiyonel 

etlik piliç üretiminin çevresel 

etkilerini üç farklı besleme ve 

bakım seçeneğiyle 

karşılaştırmak için yaşam 

döngüsü analizi yapılmıştır 

Sonuçlara göre konvansiyonel etlik piliç 

üretiminin çevresel etkilerini şunlardır: iklim 

değişikliği, 1,86 kg CO2e; asitleştirme, 52,6 g 

S02e; ötrofikasyon, 18,3 g P04e; enerji tüketimi, 

18,8 MJ.  

Başer, 2021 Samsun ilinde sığır eti arz 

zincirinde oluşan maliyetler, 

marjlar ve pazarlama 

kanallarının etkinliği ile besi 

işletmelerinin ekonomik, 

sosyal ve çevresel 

sürdürülebilirlik düzeyleri ve 

buna etkili faktörler ortaya 

konulmuştur. 

Araştırmada besi işletmelerinin ekonomik 

sürdürülebilirliği 0,37, sosyal sürdürülebilirliği 

0,58, çevresel sürdürülebilirliği 0,50, genel 

sürdürülebilirlik düzeyi ise 0,49 olarak 

bulunmuştur. Besi işletmelerinde işletme ölçeğinin 

büyümesi ekonomik, sosyal ve çevresel 

sürdürülebilirliği pozitif yönde etkilemektedir. 

Herhangi sürdürülebilirlik boyutunda yapılacak 

iyileşmenin, diğer sürdürülebilirlik boyutlarını da 

olumlu etkilediği belirlenmiştir. 

Boussaada 

and Yerou, 

2022 

Cezayir’de koyun 

çiftliklerinin 

sürdürülebilirliğini 

değerlendirmek ve 

sürdürülebilirlik 

perspektifinde verimlilik 

artışını sınırlayan güçlü ve 

zayıf noktaları tanımlamak 

amaçlanmıştır 

Tipolojik sonuçlara göre, farklı sürdürülebilirlik 

profillerine sahip olan tarımsal ve pastoral olmak 

üzere iki ana hayvancılık türü belirtilmiştir. 

Sürdürülebilirlik ölçeklerinin hayvan türü ile ilgili 

olarak karşılaştırılması, ekonomik ölçeğin aksine 

iki hayvancılık sisteminin agro-ekolojik ve sosyo-

bölgesel ölçekte (P<0.05) önemli ölçüde farklı 

olduğunu göstermiştir. 
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Saner vd., 

2022 

Balıkesir ilinde Halk Elinde 

Manda Islahı Projesi 

kapsamındaki manda 

işletmelerinin ekonomik yönü 

ortaya konulmuş ve 

sürdürülebilirliği tartışılmıştır. 

Manda başına bir laktasyonda süt verimi ortalama 

1332,89 kg, büyükbaş hayvan birimi (BBHB) 

başına günlük toplam yem tüketimi 12,32 kg’dır. 

İşletmeler ortalamasına göre BBHB başına net kâr 

1484,31 TL’dir. Çalışmada küçük ölçekli aile 

işletmelerinin daha kârlı olduğu, bu işletmelerin 

elde ettiği sütü katma değerli ürüne çevirerek 

kendi olanakları doğrultusunda pazarladığı 

belirlenmiştir. 

 

Hayvancılık İşletmelerde Sürdürülebilirliği Değerlendirme Metodolojisi 

Hayvancılıkta sürdürülebilirlik kavramı ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla geniş ve 

kapsamlı olduğundan bu boyutlarda gerçekleşen değişimlerin etkileri de çok yönlü olmaktadır. 

Çok yönlülüğün yanında sürdürülebilirlik kavramının dinamik bir yapıda olması da konunun 

algılanmasını ve değerlendirilmesini zorlaştırmakta olup, dünyada 120'den fazla tarımsal 

sürdürülebilirlik değerlendirme aracı kullanılmaktadır (Şengül, 2020). Bu araçların bazıları 

Çizelge 2’de verilmiştir.  

    Çizelge 2. Sürdürülebilirlik değerlendirme araçları (Cruz et al., 2018; Şengül, 2020) 

Yöntem Yöntemin Özeti 
Yöntemi Kullanan 

Bazı Çalışmalar 

Delphi Bu teknik normalde karmaşık problemleri çözmek veya 

stratejiler oluşturmak için kullanılır. Tarımda uzmanlara 

danışmak, göstergeleri oluşturmak ve seçmek için 

uyarlanmıştır. 

Quebec (Kanada)- 

Süt çiftliği 

sürdürülebilirliği 

(Bélanger et al., 

2012) 

MESMIS   Yöntem altı aşamalı bir döngüden oluşmuş olup, ilk üç adımı 

sistemin karakterizasyonu, kritik noktaların belirlenmesi ve 

sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları için 

spesifik göstergelerin seçilmesine ayrılmıştır. Son üç adımda, 

göstergeler aracılığıyla elde edilen bilgiler karma (nitel ve 

nicel) teknikler ve çok kriterli analizlerle bütünleştirilmektedir. 

MESMIS metodolojisi tarımsal sürdürülebilirliği yedi özellik 

(verimlilik; dayanıklılık; güvenilirlik; istikrar; uyum; eşitlik ve 

öz-yönetim) olarak dikkate almaktadır. 

İspanya- hayvancılık 

işletmeleri 

(Franco et al., 2012) 

IDEA  IDEA yönteminde, tarımsal ekosistemlerin sürdürülebilirliği, 

ekonomik verimliliğinin (canlılığı), çiftçilerin ve ailelerinin 

yaşam koşullarının (yaşanabilirlik) ve tarımsal 

uygulamalardan kaynaklanan çevresel etkilerin (çevresel 

tekrarlanabilirlik) bir fonksiyonudur. Sürdürülebilirliğin üç 

boyutunu kapsayan 41 sürdürülebilirlik göstergesi ile çiftlik 

düzeyinde sürdürülebilirlik değerlendirmesi için operasyonel 

bir araç sağlamaktadır. 

Lübnan- küçük 

ruminant hayvanlar 

 (Srour et al., 2009)  

Fas- koyun 

yetiştiriciliği 

işletmeleri 

(Boughalmi and 

Araba, 2016) 

SAFE  SAFE, tarım sistemlerinin sürdürülebilirlik değerlendirmesi 

için ilkeler, kriterler, göstergeler ile referans değerlerin bir 

çerçevesidir. Çerçeve, parsel, çiftlik ve daha yüksek mekânsal 

düzeylerde tarımsal sürdürülebilirliği değerlendirebilmektedir. 

Sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve sosyal olmak üzere 

üç boyutunu kapsayıp, tarımsal sistemlerin sürdürülebilirliğini 

değerlendirebilen hiyerarşik ve yapılandırılmış bir şekilde 

geliştirilmiştir 

Türkiye- Arıcılık 

işletmeleri  

(Şengül, 2020) 
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MOTIFS  Ekonomik, ekolojik ve sosyal yönleri dikkate alarak, entegre 

sürdürülebilirliğe yönelik çiftlik ilerlemesini izlemeyi sağlar. 

Flaman süt çiftlikleri 

(Meul et al., 2009) 

OLPI  Küresel bir endekse entegre edilmiş dokuz gösterge: Beslenme 

yönetimi, sürdürülebilir mera yönetimi, toprak verimliliği ve 

kirlenme, yabani ot ve haşere kontrolü, pazarlama ve yönetim, 

hastalık önleme, ırklar ve üreme, hayvan refahı ve gıda 

güvenliği 

Güney İspanya- Süt 

Keçisi (Mena et al., 

2012) 

SAFA   SAFA sürdürülebilir gıda ve tarımın üretim, hasat sonrası 

işleme, dağıtım ve pazarlamanın tüm yönlerini kapsayan 

bütünsel bir çerçeve sunmaktadır. SAFA metodolojisi 

boyutlar, temalar, alt temalar ve göstergeler olmak üzere farklı 

hiyerarşik seviyelere göre yapılandırılmıştır. Bu yöntem tarım 

sistemlerinin sürdürülebilirliğini dört boyutu ile (iyi yönetişim, 

çevresel bütünlük, ekonomik esneklik ve sosyal refah) 

karakterize etmektedir. Bu çerçeve 21 sürdürülebilirlik teması, 

58 alt tema ve 116 çeşitli gösterge içermektedir. 

Türkiye- 

Koyunculuk 

işletmeleri 

(Keskinkılıç, 2019) 

RISE  Çiftlik düzeyinde sürdürülebilirliğin kolay değerlendirilmesini 

sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntem, enerji, su, toprak, 

biyoçeşitlilik, emisyon potansiyeli, bitki koruma, atık ve 

kalıntılar, nakit akışı, çiftlik geliri, yatırımlar, yerel ekonomi 

ve sosyal durum için 12 gösterge tanımlayarak ekolojik, 

ekonomik ve sosyal yönleri kapsamaktadır. Her gösterge bir 

durum (s) ölçüsü ve bir itici güç (D) ölçüsü içermektedir 

Ermenistan- Süt 

sığırcılığı işletmeleri 

(Urutyan and 

Thalmann, 2011) 

 

Bu araçlar, genellikle çiftlik düzeyinde sürdürülebilirlik konusunda bütünsel bir bakış açısı 

geliştirmek için çok çeşitli konuları ve göstergeleri birleştirmektedir. Bir gösterge, “Erişilmesi 

zor olan diğer değişkenler hakkında bilgi sağlayan ve karar vermek için bir kıyaslama noktası 

olarak kullanılabilecek bir değişken” olarak tanımlanır (Lebacq et al., 2013). Hayvancılık 

işletmelerinin sürdürülebilirliğinin ölçümünde kullanılan göstergelerin bazıları Çizelge 3’te 

verilmiştir. 

Çizelge 3. Hayvancılık işletmelerinin sürdürülebilirliği ile ilgili göstergeler 

Ülke/ 

Yazar 
İşletme türü 

Sürdürülebili

rlik boyutu 
Kullanılan göstergeler 

Kanada 

(Bélanger 

et al., 2012) 

Süt çiftliği Çevresel Çevresel: Organik madde içeriği, fosfor 

doygunluğu, çok yıllık bitkiler, yıllık bitkiler, 

gübre depolama yapısı, gübre yönetimi, N 

dengesi, fosfor dengesi, Su kaynağı koruması, 

arazi drenajı, rüzgar siperleri, alan eğimi, 

çiftlik içi odunluk varlığı 

İrlanda 

(Jane 

Dillon et 

al., 2016) 

Süt 

sığırcılığı 

işletmeleri 

Ekonomik, 

Sosyal, 

Çevresel 

Ekonomik: emek verimliliği, toprak 

verimliliği, karlılık, yatırımın 

uygulanabilirliği, pazar yönelimi, Sosyal: 

tarımsal eğitim düzeyi, çiftçinin yalnız yaşama 

durumu, yüksek yaş profili, iş ve yaşam 

dengesi, hane halkı savunmasızlığı Çevresel: 

Çiftlik başına sera gazı emisyonu, kg çıktı 

başına sera gazı emisyonu, yakıt ve elektrik 

kaynaklı emisyonlar, hektar başına azot 

dengesi, işletme başına azot kullanım 

verimliliği 
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Boughalmi 

and Araba, 

2016 

Koyunculuk 

işletmeleri 

Agro-ekolojik 

Sosyo-

bölgesel 

Ekonomik 

Agro-ekolojik: Çeşitlilik, mekan 

organizasyonu, tarım uygulamaları, Sosyo-

bölgesel: Ürün ve arazi kalitesi, istihdam ve 

hizmetler, etik ve insani gelişme, Ekonomik: 

Ekonomik canlılık, bağımsızlık, 

aktarılabilirlik, verimlilik 

Türkiye 

(Keskinkılı

ç, 2019) 

Koyunculuk 

işletmeleri 

Ekonomik 

Sosyal 

Çevresel 

Ekonomik: emek karlılığı, hayvan karlılığı, 

Ekonomik Etkinlik, hayvan verimliliği 

Sosyal: tarım dışı gelir, istihdam 

Çevresel:doğal mera alanı varlığı, hayvan 

yoğunluğu 

Türkiye 

(Kalkan, 

2019) 

Piliç eti ve 

yumurta 

üreten 

işletmeler 

Ekonomik 

Sosyal 

Çevresel 

Ekonomik: Kesim yaşı, canlı ağırlık, yem 

tüketimi ve yemden yararlanma, Sosyal: 

Hayvan refahı açısından ayak tabanı yangısı, 

yerleşim sıklığı ve ölüm oranı, Çevresel: 

Altlık nemi ve pH’sı ve elektrik giderleri 

Peru (Van-

Heurcch et 

al., 2020) 

Küçük 

ölçekli 

hayvancılık 

işletmeleri 

Ekonomik, 

çevresel ve 

sosyo-kültürel 

Ekonomik: çiftliğin toplam alanı (ha), mera 

alanı (ha), büyükbaş hayvan sayısı, çiftlikte 

teknolojik ürünler, çiftlikten elde edilen gelirin 

çeşitlendirilmesi, çiftliğe erişim yolu, yıllık 

net gelir, Çevresel: toprak kalitesi (PH, 

organik madde içeriği, k ve p), esneklik 

kapasitesi, toprak makro-omurgasız çeşitliliği, 

Sosyo- Kültürel: konut, eğitim, sağlık 

hizmeti, içme suyu, ulaşım, eğitime katılma ve 

yeterlilik, ormanları korumak için nedenler, 

kuruluşlara üyelik, Sosyal yaşamdan 

memnuniyet, yerel yönetim tarafından yapılan 

çalışmalardan memnuniyet, evden çiftliğe 

giderken harcanan süre (saat), Mevcut işten 

memnuniyet. 

Türkiye 

(Şengül, 

2020) 

Arıcılık 

işletmeleri 

Ekonomik 

Sosyal 

Çevresel 

Ekonomik: Brüt üretim değeri, net kar, brüt 

kar, nispi kar, bal verimi, emek karlılığı, 

çeşitlendirme ile risk yönetimi, çeşitlendirme 

isteği, Sosyal: Konaklama yeri, evden uzak 

kalma süresi, taşıma mesafesi, arıcılıkta 

çalışma süresi, istihdam, eğitim ve sağlık 

hizmetlerinden memnuniyet, sosyal ve 

kültürel alanlara Erişim, Çevresel: Sağlık için 

çevre, sürdürülebilir üretim için çevre, orman 

koruma, biyoçeşitliliği koruma 

 

İlgili göstergeler kompozit endekse dönüştürülerek, sürdürülebilirliğin bütüncül olarak 

değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Kompozit göstergelerin geliştirilmesi, sürdürülebilir 

kalkınmayı değerlendirmek için benzersiz bir yaklaşım olarak kabul edilip, kompozit indeksler, 

uygulamaya bağlı olarak ağırlıklı veya ağırlıksız olarak oluşturulabilir. Uygun yöntemlerin 

seçimi verilere ve çalışmanın kapsamına bağlı olarak değişmektedir (Cruz et al., 2018).  

Uygulamada kompozit endeksi etkileyen anahtar değişkenlerin sayısını belirlemek amacıyla iki 

değişkenli ve çok değişkenli istatistiksel teknikler kullanılabilmektedir. İki değişkenli analiz, 

korelasyon matrislerini kullanarak tüm değişken çiftleri arasındaki korelasyonu ölçerken, çok 

değişkenli analiz, diskriminant, temel bileşen ve faktör analizlerini kullanarak herhangi bir 
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değişken kümesinin diğer değişkenleri ölçmek için gücünü değerlendirmektedir (Cruz et al., 

2018). Kompozit endeki geliştirirken aşağıdaki adımlar takip edilebilmektedir (OECD, 2008). 

1. Teorik çerçevenin oluşturulması: bu çerçeve değişkenlerin seçimi ve anlamlı bir bileşik 

göstergede birleştirilmesi için temel sağlamaktadır. 

2. Göstergelerin seçimi: Seçilen göstergeler ölçülebilir, ölçülmekte olan olguya uygun ve 

sağlam olmalıdır. Uzmanların, paydaşların katılımına dayanarak seçilebilir. Genellikle 

anketlerden veya politika belgelerinde elde edilir. 

3. Eksik verilerin ataması: Eksiksiz bir veri kümesi sağlamak için gereklidir (örneğin, 

tekli veya çoklu atama yoluyla). 

4. Çok değişkenli analiz: veri kümesinin genel yapısını incelemek, uygunluğunu 

değerlendirmek ve sonraki metodolojik seçimlere rehberlik etmek için kullanılmalıdır 

(örneğin, ağırlıklandırma, toplama). 

5. Normalleştirme: Değişkenleri karşılaştırılabilir kılmak için yapılmalıdır. 

6. Ağırlıklandırma ve toplama: teorik çerçeve doğrultusunda yapılmalıdır. Sonuçlara 

göre her göstergenin ağırlığı faktör analizinden Çizelgeda verilmiştir 

7. Belirsizlik ve duyarlılık analizi 

8. Verilere dönüş: Genel olarak iyi veya kötü bir performansın ana itici güçlerini ortaya 

çıkarmak için gereklidir. 

9. Bileşik göstergeyi (veya boyutlarını) mevcut (basit veya bileşik) göstergelerle 

ilişkilendirmek ve regresyonlar yoluyla bağlantıları belirlemek. 

10. Sonuçların görselleştirilmesi şeklindedir.  

 

Sonuç 

Bu çalışma hayvancılık işletmelerinde sürdürülebilirliğin ölçülmesinde kullanılabilen 

değerlendirme araçlarını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.  Çalışma yöntemi olarak 

literatür taramasına başvurulmuştur. Sonuçlara göre hayvancılık üretiminin sürdürülebilirlik 

değerlendirmeleri, tüm önemli bileşenleri ve bunların tüm önemli sürdürülebilirlik 

ölçütlerindeki etkileşimlerini dikkate alan kapsamlı bir analiz gerektirmektedir.  

İdeal olarak, çiftlik işleri, bir çiftçinin çalışma koşulları, yaşam kalitesi ve gelir konusundaki 

beklentilerini karşılayacak ve özellikle hayvan refahı olmak üzere hayvancılık yönetimi 

konularını ele alacak şekilde organize edilmelidir. 

Hayvansal ürünlerin sürdürülebilirliğini iyileştirme stratejileri, kayıp ve atıkların azaltılmasıyla 

başlamalıdır. Hayvansal üretimde tüketilen suyun büyük çoğunluğu yem bitkilerini sulamak için 

kullanıldığından, daha verimli sulama uygulamalarına odaklanılmalıdır. Diğer taraftan çiftçi 

örgütlerine katılmanın hayvancılık işletmelerinin sürdürülebilirlik performanslarını iyileştirmek 

için en iyi stratejiler arasında olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır.  
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Özet 
Yumurta, yüzyıllardır insanlar tarafından tüketilen, besin değeri yüksek bir gıdadır. Artan talep 

karşısında hızla büyüyen kümes hayvanları endüstrisi, insan-hayvan-çevre bağlamında pek çok 

endişeyi de beraberinde getirmiştir. Artan nüfus ve küreselleşme ile birlikte doğal kaynakları 

akılcı kullanan, çevreye duyarlı, insan ve hayvan sağlığı ile refahını gözeten, yeterli ve güvenli 

bir gıda olarak sürdürülebilir sofralık yumurta üretimi tartışma konusu olmuştur. 

Sürdürülebilirliğin en önemli basamağı olan “ürün yaşam döngüsü değerlendirme” yumurta 

üretim sistemlerinde çevresel performansı ölçerek sistemler arasındaki avantaj ve dezavantajları 

ortaya çıkaran ve olumsuz etkileri iyileştirmeyi amaçlayan bir analiz yöntemidir. Ürün yaşam 

döngüsünün değerlendirilmesi çevresel sürdürülebilirliğin ölçülmesinde bir araç olarak 

kullanılmakta ve sadece yumurta üretim işletmelerinin faaliyetleri ile ilgili olmayıp yem 

hammaddelerinin üretiminden taşınmasına ve son ürün olan yumurtanın gıda olarak 

sunulmasına kadar doğrudan ve dolaylı pek çok kaynağın etkileşimini de kapsamaktadır. Bu 

makalede, sürdürülebilir yumurta üretiminin çok boyutluluğu irdelenerek, öne sürülen yeni 

stratejiler hakkında bilgi verilmiş ve henüz çok yeni bir kavram olan “karbon-nötr yumurta” ile 

ilgili bilgiler derlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Sürdürülebilirlik, yumurta üretimi, ürün yaşam döngüsü, karbon-nötr 

yumurta. 

 

Giriş 
Yumurta, insan beslenmesinde nadir olarak bulunan besin maddeleri ile 6 temel besin grubunu 

içeren, sindirilebilirliği yüksek ve bu özelliklerinden dolayı “süper gıda” olarak adlandırılan, 

alternatifi olmayan temel bir gıda maddesidir. Kolay bulunabilen ve ucuz bir besin olması 

nedeniyle de Dünyanın birçok ülkesinde severek tüketilmektedir. Gıdaları besin içeriğine göre 

sıralayan resmi bir puanlama sistemi olan NRF (Besin zengini gıdalar) indeksi gıda fiyatı 

verileriyle birleştirildiğinde, yumurtanın protein, A vitamini, demir, B12 vitamini, riboflavin ve 

kolin için en düşük maliyetli hayvansal kaynağı; çinko ve kalsiyum için ise ikinci en düşük 

maliyetli kaynağı temsil ettiği belirlenmiştir (Drewnowski, 2010). 

 

Sağlıklı beslenme için yumurta önemli katkı sağlar. Ortalama büyüklükte bir yumurta (~50 g) 

yaklaşık 6 g yağ ve 6 g protein içerir. Ayrıca insan vücudunda yüksek biyoyararlılığa sahip 

vitamin, mineral ve eser elementleri de bulundurmaktadır. Yumurta sarısı lipitleri %62 

trigliserit, %33 fosfolipit, %5'ten az kolesterol ve %1’den az karetenoidlerden (lutein, 

zeaksantin) oluşurlar. Yumurta sarısı proteinleri ise serbest proteinler veya apoprotein formunda 

bulunmakta, lipitler ve proteinler arasındaki etkileşimler sonucu sarının ana bileşenlerini temsil 

eden düşük ve yüksek yoğunluklu lipoproteinler oluşmaktadır. Bu nedenle, kuru madde 

temelinde yumurta sarısında %68 düşük yoğunluklu lipoproteinler (LDL), %16 yüksek 

yoğunluklu lipoproteinler (HDL), %10 globüler proteinler (livetinler), %4 fosfoprotein 
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(phosvitin) ve %2 minör proteinler olmak üzere beş ana bileşen bulunur (Powrie ve Nakai 1986, 

Anton, 2007). Yumurta sarısının karbonhidrat içeriği ise ihmal edilebilir düzeydedir (0.4 g) 

(Nys ve Sauveur, 2004). Albüminin kimyasal yapısına bakıldığında %88 oranında su içerdiği 

ve kuru maddesinin hemen hemen tamamının (%90) proteinlerden oluştuğu bildirilmektedir 

(Altan, 2015). Başlıca albümin proteinleri ovalbümin (%54), ovotransferrin (%12), ovomucoid 

(%11), ovomucin (%3.5), lysozyme (%3.4), ovoglobulin G2 (%4), ovoglobulin G3 (%4), 

ovoinhibitör (%1.5), ovoglycoprotein (%1), ovoflavoprotein (%0.8), ovomacroglobulin (%0.5), 

thiamin bağlayıcı protein (bilinmiyor), avidin (%0.05), cystatin (%0.05) ve diğer proteinlerdir 

(%4.2) (Burley ve Vadehra, 1989). Albüminin lipit içeriği oldukça düşük düzeyde (%0.02-0.03) 

olup karbonhidratlar serbest (glukoz, %0.4) ve proteinlere bağlı olarak (glikoproteinler, %0.5) 

iki formda bulunur (Altan, 2015). 

 

Yumurta bileşenlerinin sağlık üzerindeki önemli etkilerini vurgulayan çok sayıda araştırma 

vardır. Her yaştaki bireyler için özellikle çocuklar ve yetişkinler için iyi dengelenmiş besinler 

sağlamanın yanı sıra sayısız biyolojik olarak aktif bileşen içerir. Sağlıklı bireylerin besin 

gereksinimlerini karşılamaya yeterli olan ve ortalama günlük tüketimi karşılama oranı olarak 

ifade edilen RDI (önerilen günlük tüketim) değerleri Çizelge 1’de verilmiştir (100 g ve ortalama 

ağırlıkta bir yumurta için). Günlük enerji ihtiyacı açısından değerlendirildiğinde ise yetişkin bir 

erkeğin ortalama enerji gereksiniminin %3’ünü, yetişkin bir kadının enerji gereksiniminin 

%4’ünü karşılar (Baum, 2007). 

 

Çizelge 1. Kabuksuz bir yumurtada ve 100 g yumurtada bulunan bazı önemli besin maddeleri 

miktarları ve önerilen günlük tüketim miktarı (RDI) (Nys ve Sauveur, 2004) 

 

     Önerilen günlük tüketim 

miktarı (%RDI)  

Bileşenler  100 g 

yumurtada 

Ortalama bir 

yumurtada (53 g) 

Bir 

yumurta 

100 g 

yumurta 

Protein (g)  12.9 6.8 12.4 - 

Karbonhidrat (g)  0.7 0.4 0.2 0.3 

Yağ (g)  11.1 5.9 6.9 15.9 

Esansiyel Yağ Asitleri (g)  1.3 0.7 10.8 - 

n-3 Yağ Asitleri  

(ALA+DHA) (g)  

0.27+0.11 0.14+0.06 12.5 14+44 

n-6 Yağ Asitleri (g)                 1.1 0.6 8.6 11 

Kolesterol (mg)  396 210 70.0 - 

Enerji İçeriği (kcal/kJ)  154/646 83/342 3.3 7.7 

Mineraller  

Sodyum (g)  0.14 0.08 14.5 5.8 

Potasyum (g)  0.15 0.08 2.6 7.5 

Kalsiyum (mg)  56 30 3.3 7.0 

Fosfor (mg)  216 115 16.4 30.8 

Magnezyum (mg)  12.1 6.4 1.8 3.2 

Demir (mg)  2.1 1.1 8.8 15.0 

Çinko (mg)  1.4 0.74 8.7 14.0 

Flor (mg)  0.11 0.06 2.0 3.1 

İyot (µg)  11 6 3.0 7.3 

Selenyum (µg)  24.5 13 28.8 44.5 

Vitaminler      

Vitamin A (mg)  0.28 0.15 15.0 35.0 
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Vitamin D (µg)  2.9 1.54 30.8 58.0 

Vitamin E (mg)  2.0 1.1 8.5 16.7 

Vitamin K (µg)  48 25 38.5 64.0 

Vitamin B1 (mg)  0.1 0.05 4.2 9.1 

Vitamin B2 (mg)  0.30 0.16 11.4 21.4 

Vitamin B6 (mg)  0.12 0.06 4.6 8.6 

Vitamin B12 (µg)  2.0 1.06 35.3 80.0 

Folik Asit (µg)  65 34 8.5 32.5 

Niyasin (mg)  3.1 1.6 11.0 19.4 

Biyotin (µg)  25.0 13.25 29.4 50.0 

Pantotenik Asit (µg)  1.6 0.85 14.2 26.7 

 

Yumurtada özelliklerine göre "biyoaktif proteinler" olarak adlandırılan bazı proteinlerin ticari 

kullanım için uygun olduğu belirtilmektedir. Örneğin albüminde bulunan lysozyme antibiyotik 

özellikler göstermekte ve enfeksiyonlara karşı antibiyotiklere alternatif olarak kullanılma 

olasılıkları araştırılmaktadır (Dillon, 2014; Singh ve ark., 2019; Ferraboschi ve ark., 2021). Bir 

diğer önemli biyolojik aktif madde grubu, yumurta sarısından elde edilen immünoglobulin 

antikorlarıdır. Antibiyotik özellikleri de sergileyen bu antikorların, insanlar da dahil olmak 

üzere çeşitli hayvanlarda birçok bağırsak patojenine karşı pasif bağışıklık sağlayabileceği 

bildirilmektedir (Xu ve ark., 2011; Pereira ve ark., 2019). Yine yumurta sarısının doğal 

pigmentleri olan, biyoyararlılığı yüksek ve antioksidan özellikteki ksantofillerin (özellikle 

lutein) makular dejenerasyon ve katarakt riskini azalttığı kanıtlanmıştır (Ozawa ve Sasaki, 2014; 

Zaheer, 2017). Yumurta ayrıca, beyin fonksiyonunu ve vizyonunu korumaya yardımcı olan, 

esas olarak dokosaheksaenoik asit (DHA) formundaki Omega-3 yağ asitlerini de sağlar 

(Bradbury, 2011). Yaşlı bireyler için yüksek kaliteli proteinin, inflamatuvar stres ve 

metabolizmanın yavaşlaması gibi etkileri hafifletebileceği, iskelet kası dejenerasyonunu 

(sarkopeni) önleyebileceği bildirilmiştir (Thalacker-Mercer ve ark., 2007). Kolinin üreme 

sağlığı (Zeisel, 2009) ve meme kanseri (Xu ve ark., 2008) üzerinde olumlu etkileri olduğu, folik 

asidin ise felç riskini azalttığı (Wang ve ark., 2007) yine çeşitli araştırmalarda ortaya konmuştur. 

 

Yumurtanın günümüze kadar kanıtlanmış ve olası sağlık yararları değerlendirildiğinde üretim 

ve tüketim değerlerindeki artışlar da dikkat çekmektedir. Türkiye her yıl artan üretim 

kapasitesiyle ticari yumurta üretim pazarında önemli bir paya sahiptir. Son 30 yıllık veriler 

incelendiğinde, 1991 yılında 7 milyar 667 milyon adet olan tavuk yumurtası üretim miktarının 

2021 yılında 19 milyar 297 milyon adede yükseldiği görülmektedir (TÜİK, 2022). Dünya 

yumurta üretiminde ilk sırada 604 milyar 684 milyon adet yumurta ile Çin yer alırken, Türkiye 

19 milyar 788 milyon yumurta üretimi ile 9. sırada yer almaktadır (FAO, 2022). Benzer sonuçlar 

kişi başı yumurta üretim-tüketim değerleri için de dikkati çekmekte olup, 2020 yılı için kişi başı 

üretim 239 adet olarak aktarılırken, kişi başı tüketilen yumurta sayısı 200 adet olarak 

bildirilmiştir (YUM-BİR, 2021). Raporda (YUM-BİR, 2021) dikkat çeken önemli noktalardan 

bir diğeri de, 2016-2020 yılları arasında geçen 5 yıl gibi oldukça kısa bir sürede, kişi başı 

tüketilen yumurta miktarının yaklaşık %17 artarak 171’den 200 adede ulaşmış olmasıdır. 

 

Görüldüğü üzere yumurtanın besin değeri, sağlık üzerine olumlu etkileri ile artan tüketim talebi 

birlikte değerlendirildiğinde, tüm hayvancılık teşebbüslerinde olduğu gibi yumurta üretiminde 

de sürdürülebilirliği zorunlu kılmaktadır. Sürdürülebilir bir üretim sisteminde ekonomik, 

ekolojik ve sosyal yönler arasında denge sağlanması beklenmektedir. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde endüstriyel tavukçuluğun en önemli dezavantajlarından biri çevresel 

kirlilik boyutudur. Yumurta üretiminde çevreye olan emisyonlar doğrudan (solunum ve gübre 
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kaynaklı sera gazları) ve dolaylı (enerji kaynaklı) emisyonlar olarak sınıflandırılabilir. Karbon 

ayak izi, ekolojik ayak izi ve su ayak izi analizleri ile doğrudan ve dolaylı emisyonların 

sürdürülebilirlik üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. “Ürün yaşam döngüsü” kavramı ise 

çevresel sürdürülebilirliğin ölçülmesinde en kapsamlı analiz yöntemi olarak kullanılmakta ve 

sadece yumurta üretim işletmelerinin faaliyetleri ile ilgili olmayıp yem hammaddelerinin 

üretiminden taşınmasına ve son ürün olan yumurtanın gıda olarak sunulmasına kadar doğrudan 

ve dolaylı pek çok kaynağın etkileşimini de kapsamaktadır. 

Bu çalışmada, sürdürülebilir yumurta üretiminin çok boyutluluğu irdelenerek, öne sürülen yeni 

stratejiler hakkında bilgi verilmiş ve henüz çok yeni bir kavram olan “karbon-nötr yumurta” ile 

ilgili bilgiler derlenmiştir. 

Kanatlı Üretiminde Sürdürülebilirlik 

1983 yılında ekolojik sağlık, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitlik arasındaki bağlantıyı 

incelemek ve değişim için küresel bir gündem oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler 

tarafından “Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu” kurulmuştur. Komisyonun 1987’de 

yayınladığı raporda “sürdürülebilir kalkınma” kavramı “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını 

karşılama yeteneğinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılamak” olarak 

tanımlanmıştır (World Commission on Environment and Development, 1987). Yayınlanan 

raporda Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonunun koordinatörlüğünde oluşturulan gündem şu 

şekilde özetlenmiştir: 2000 yılı ve sonrasında sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için uzun 

vadeli çevresel stratejiler önermek; çevreye olan ilginin ekonomik ve sosyal kalkınmanın farklı 

aşamalarındaki ülkeler arasında daha fazla işbirliğine dönüştürülebileceği ve insanlar, 

kaynaklar, çevre ve kalkınma arasındaki karşılıklı ilişkileri dikkate alan ortak ve karşılıklı olarak 

destekleyici hedeflere ulaşılabileceği yollar önermek; uluslararası toplumun çevre sorunlarıyla 

daha etkin bir şekilde başa çıkabileceği çözüm yollarını ve araçları belirlemek; uzun vadeli çevre 

sorunlarına ilişkin ortak algıları ve çevreyi koruma ve geliştirme sorunlarıyla başarılı bir şekilde 

mücadele etmek için gereken girişimleri, önümüzdeki on yıllar için uzun vadeli bir eylem 

gündemini ve Dünya toplumu için arzu edilen hedefleri belirlemeye ve tanımlamaya yardımcı 

olmaktır. 

 

Küresel ölçekte bakıldığında hayvancılık tüm tarım arazilerinin yaklaşık %70’ini kaplamakta 

ve tarım sektörü içerisinde hayvancılık faaliyetlerinin toplam antropojenik sera gazı 

emisyonlarının %18’ini oluşturduğu tahmin edilmektedir (FAO, 2006). Bununla birlikte, kümes 

hayvanları hem kanatlı eti hem de yumurta üretimi için arazi büyüklüğü, su kullanımı, çevresel 

stres ve ayak izleri açısından genel olarak en az etkiye sahip hayvan türüdür (De Vries ve De 

Boer, 2010). 

De Vries ve De Boer (2010), hayvancılık ürünlerinin (domuz eti, sığır eti, tavuk eti, süt ve 

yumurta) çevresel etkilerini karşılaştırmak amacıyla ürün yaşam döngüsü yöntemini kullanarak 

16 adet araştırmayı incelemişlerdir. Tüm çalışmaları beş etki kategorisini (arazi kullanımı, 

birincil enerji kullanımı, iklim değişikliği, ötrofikasyon ve asitlenme) temel alarak 

değerlendirmişler ve elde ettikleri ürün yaşam döngüsü sonuçlarını kg ürün başına, kg protein 

başına ve her bir ürünün günlük ortalama tüketimi (kg) olarak ifade etmişlerdir. Elde edilen 

sonuçlar 1 kg sığır eti üretimi için arazi ve enerjinin büyük çoğunluğunun kullanıldığı, ayrıca 

sığır eti üretiminin en yüksek küresel ısınma potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir. Bunu 1 

kg domuz eti, tavuk, yumurta ve süt üretimi izlemiştir. Araştırıcılar domuz, sığır ve tavuk eti 

arasındaki çevresel etkideki farklılıkları temel olarak 3 faktörle açıklamışlardır: yem 

verimliliğindeki farklılıklar, tek mideli ve geviş getiren hayvanlar arasındaki enterik metan 

(CH4) emisyonundaki farklılıklar ve üreme hızlarındaki farklılıklar. Arazi kullanımı, enerji 
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kullanımı ve iklim değişikliği için 1 kg sığır eti proteini üretimi en yüksek etkiyi gösterirken, 

bunu domuz proteini takip etmiş, tavuk proteinin ise en düşük etkiye sahip olduğu bildirilmiştir. 

 

OECD/FAO (2017) verilerine göre 1966 yılında 10 milyon ton olan tavuk eti üretimi, 2018 

yılında 110 milyon ton olarak belirlenmiş ve 2050 yılına kadar üretimin 200 milyon tonu aşması 

hedeflenmektedir (Alexandratos ve Bruinsma, 2012). 1960 ve 2020 yılları arasında Dünya 

yumurta üretimi 33.6 milyon tondan %160.7’lik bir artışla 87.6 milyon tona yükselmiştir. 2030 

yılı için öngörülen yumurta üretimi ise 95.6 milyon tondur (OECD-FAO Agricultural Outlook 

2021-2030). Yaklaşık 50-60 yıllık bir süreçte tavuk eti üretiminde 11 kat ve yumurta üretiminde 

2.6 kat artış gerçekleşmiştir. Artan Dünya nüfusu ile paralel olarak üretimdeki artışlar 

sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde büyük bir zorluk teşkil etmektedir. 

FAO tarafından 2012 yılında “çevresel bütünlük”, “ekonomik dayanıklılık”, “sosyal refah” ve 

“iyi yönetim” olmak üzere ve 21 tema ve 58 alt tema kullanarak bu 4 boyutun dikkate alındığı 

ve ölçüldüğü bir sürdürülebilirlik değerlendirme sistemi olan “SAFA” geliştirilmiştir (FAO, 

2012; Vaarst ve ark., 2015). Kaynakların doğru kullanımı ve yönetimi, kirlilik (gübre, ilaç 

artıkları, koku, ölü hayvanlar ve fosil yakıt kaynaklı), antibiyotikler ve genetik çeşitlilik başlıca 

çevresel unsurlar olarak belirlenmiştir. Sosyal yönler endüstriyel tarım, işçiler ve sözleşmeli 

çiftçiler ile cinsiyet dengesi ve hayvan refahı konularını ele almaktadır. Kurumsal yönler küresel 

sistemlerin kontrolü ve yönetimi ile kurumların hesap verebilir, şeffaf ve üyelerine açık olmasını 

sağlamayı içermektedir. Ekonomik unsurlar ise bir geçim aracı için gerekli olan yetenekler, 

varlıklar ve faaliyetlerden oluşmaktadır (FAO, 2012; Vaarst ve ark., 2015). 

 

Daha önce de bahsedildiği gibi, kanatlı hayvan üretimi de dahil olmak üzere tüm hayvancılık 

sistemlerinde çevresel sürdürülebilirliğin iyileştirilmesinde üretimden kaynaklanan çevresel 

etkilerin miktarını bütünsel olarak ölçebilen ve dolayısıyla bu etkileri azaltmak için potansiyel 

hedefler tanımlanmasına katkıda bulunan, sistematik ve nicel ürün yaşam döngüsü analizi 

kullanılmaktadır. Leinonen ve Kyriazakis (2016), ürün yaşam döngüsü modelini oluşturan 

işlevsel grupları şu şekilde özetlemişlerdir; 

Küresel ısınma potansiyeli; atmosfere yayılan sera gazlarının bir ölçüsüdür. Kanatlı 

hayvancılık endüstrisindeki başlıca küresel ısınma kaynakları fosil yakıtlardan gelen ve arazi 

kullanım değişikliği ile ortaya çıkan CO2, nitröz oksit ve metandır. Fonksiyonel birim başına 

karbon ayak izi olarak da bilinir. 

Ötrofikasyon potansiyeli; besin maddelerinin sızıntı, akış veya atmosferik birikim yoluyla su 

sistemlerine ulaşmasının bir sonucu olarak aşırı arzını değerlendirmek için kullanılır. Ana 

kaynaklar suya sızan nitrat ve fosfat ile havaya NH3 emisyonlarıdır. 

Asitleşme potansiyeli; esas olarak toprak pH’sındaki potansiyel azalmanın bir göstergesidir. 

Ana kaynak, fosil yakıtlardan kaynaklanan kükürt dioksit ile birlikte NH3 emisyonlarıdır. 

Bu 3 temel potansiyelin yanı sıra ürün yaşam döngüsü analizinde birincil enerji kullanımı (gaz, 

petrol, kömür, nükleer ve yenilenebilir enerji taşıyıcılarının çıkarılması ve tedariği için gereken 

enerji), bir birim ürün üretmek için gereken arazi işgali (yem hammaddelerinin üretiminde 

kullanılan arazi) ve abiyotik kaynak kullanımı (fosil yakıtlar ve mineraller gibi yenilenemeyen 

kaynaklar ve su kullanımı) da değerlendirilmektedir. 

Aynı araştırmada (Leinonen ve Kyriazakis, 2016) ürün yaşam döngüsü sonuçlarını temel alarak, 

ortaya çıkan çevresel etkileri azaltmak ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak amacıyla çeşitli 

stratejiler öne sürülmüştür. Bunlardan ilki yemle ilgili yetiştirme, işleme ve taşıma faaliyetleri 

yoluyla çevresel etkilerin azaltılmasıdır. Bir diğer öneri, yemi işleme teknikleri veya enzimler 

gibi katkı maddeleri kullanarak ya da genetik seleksiyon yoluyla yemden yararlanmanın 

iyileştirilmesidir. Yine temel yem girdilerini değiştirmek, örneğin soya küspesi yerine alternatif 

protein kaynaklarını (bezelye, fasulye, DDGS, saf aminoasit ilavesi) ikame etmek kanatlı 
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hayvancılık üretim sistemlerinin çevresel etkilerini azaltmak için büyük bir fırsat olarak 

görülmektedir. Son olarak barındırma sistemi (yeni teknolojilerin uygulanması ve alternatif 

üretim sistemleri) ve gübre manejmanındaki (birincil enerji kullanımını azaltmada altlığın yakıt 

olarak kullanılması) değişiklikler de çevresel sürdürülebilirliği iyileştirebilme potansiyeli olan 

değerlendirilmesi gereken öneriler arasındadır. Bununla birlikte çevresel sürdürülebilirlik 

hedeflerine ulaşmada bütün bu çözüm önerilerinin kendi içinde çelişkileri ve birbirleri arasında 

sinerjik ve antagonistik etkileri olduğu unutulmamalıdır. 

 

Sürdürülebilir Yumurta Üretiminde Ürün Yaşam Döngüsü Çalışmaları 
Ruminant hayvancılıkta, Leinonen ve Kyriazakis (2016)’nın da bahsettiği gibi enterik 

fermentasyondan kaynaklanan yüksek metan çıkışı sonucu oluşan sera gazı etkileri ve yüksek 

oranda arazi kullanımı gerektirmesi gibi problemler karşısında, kanatlı hayvancılık endüstrisi 

daha masum kalmaktadır. Ancak yine de özellikle yem tedariki ve gübre manejmanı ile ilgili 

sorunlar nedeniyle kendi içerisinde endişelere sahiptir. Bu bölümde konvansiyonel ve alternatif 

yumurta üretim sistemlerinde ürün yaşam döngüsünü değerlendiren çalışmalar özetlenmiştir. 

Birleşik Krallık’da 4 farklı yumurta üretim sisteminin (kafes, derin altlıklı, serbest yetiştirme ve 

organik) ürün yaşam döngüsü analizi kullanılarak çevresel etkilerin tahminlendiği kapsamlı bir 

çalışmada, 1000 kg yumurta üretimi için gerekli hayvan sayısı ve hayvan başına tüketilen yem 

miktarının organik üretimde en yüksek, kafes sisteminde ise en düşük olduğu bildirilmiştir. 

Sistemlerin birincil enerji kullanımı ve küresel ısınma potansiyeli bakımından en büyük etkiyi 

yem üretimi, işlenmesi ve nakliyesi ile ilgili faaliyetler oluşturmuştur. Bu bağlamda birincil 

enerji kullanımında en yüksek değer organik üretimden elde edilirken bunu sırasıyla derin 

altlıklı, serbest yetiştirme ve kafes sistemleri takip etmiştir. Küresel ısınma potansiyeli temel 

alındığında ise üretim sistemleri derin altlıklı, organik, serbest yetiştirme ve kafes olarak 

sıralanmışlardır. Ötrofikasyon ve asitleşme potansiyellerinin organik üretim sisteminde en 

yüksek, kafes sisteminde ise en düşük değere sahip olduğu belirlenmiştir. Arazi ve pestisit 

kullanımı olarak değerlendirilen abiyotik kaynak kullanımında serbest yetiştirmeden en yüksek, 

organik sistemden ise en düşük değerler elde edilmiştir. Araştırıcılar sistemler arasında 

gözlemlenen genel farklılıklara ek olarak, aynı sistem içindeki farklı üretim birimleri (damızlık, 

yarka, yumurtacı) arasındaki çevresel etkilerde de büyük farklılıklar olabileceğini göstermiştir 

(Leinonen ve ark., 2012). 

 

Kafes, derin altlıklı, derin altlıklı+serbest gezinmeli ve çekme kat sistem+serbest gezinmeli 

olmak üzere 4 farklı yumurta üretim sisteminin çevresel etkilerini belirlemek amacıyla 

Hollanda’da yapılan bir çalışmada, küresel ısınma potansiyelinde (kg CO2 eşdeğeri olarak) ve 

asitleşme potansiyelinde (kg SO2 eşdeğeri olarak) en yüksek miktar derin altlıklı+serbest 

gezinmeli sistemde belirlenirken, bunu sırasıyla derin altlıklı, çekme kat sistem+serbest 

gezinmeli ve kafes yumurtası üretim sistemleri izlemiştir. Ötrofikasyon potansiyeli (kg NO3 

eşdeğeri olarak) ve arazi kullanımı (m2) için en yüksek çevresel etkiler ise derin altlıklı+serbest 

gezinmeli sistemden elde edilirken en düşük değer kafes sisteminde belirlenmiştir. Çalışmadan 

elde edilen sonuçlarda enerji tüketimine (kJ) ait çevresel etkiler ise önemli bulunmamıştır. 

Araştırıcılar, derin altlıklı ve derin altlıklı+serbest gezinmeli sistemlerin doğrudan enerji 

gereksinimlerinin daha az olduğunu, bunun nedenini ise bu tip sistemlerin genellikle gübre 

kurutma tesisleri bulundurmaması olarak bildirmişlerdir. Hayvan refahı ve ekonomik etkilerin 

de değerlendirildiği bu çalışmada çekme kat+serbest gezinmeli sistemin kafeste üretime iyi bir 

alternatif olduğu, ancak çevresel etkiler konusunda daha kötü puanlar aldığı görülmüştür 

(Mollenhorst ve ark., 2006). 

Williams ve ark. (2006) hayvancılıkta (sığır, domuz, koyun ve kanatlı eti ile süt ve yumurta) 

farklı üretim sistemlerini (organik ve konvansiyonel) karşılaştırdıkları çalışmalarında birincil 
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enerji kullanımı ve küresel ısınma potansiyeli bakımından kanatlı eti ve yumurtası üretiminin 

en düşük çevresel etkilere sahip olduğunu bildirmişlerdir. Araştırıcılar ayrıca küresel ısınma, 

ötrofikasyon ve asitleşme potansiyelleri ile arazi ve enerji kullanımlarında serbest yetiştirme 

sisteminin konvansiyonel kafes sistemine göre daha yüksek çevresel etkilere sahip olduğunu 

belirtmişlerdir. Yine Williams ve arkadaşları tarafından 2009 yılında yapılan başka bir 

çalışmada, amonyak ve nitröz oksit emisyonlarının organik, serbest yetiştirme ve derin altlıklı 

sistemlerde kafes sistemine göre daha yüksek olduğu saptanmış, metan emisyonunun ise aynı 

değerlerde olduğu görülmüştür. 

 

Karbon-Nötr Yumurta 

Son 20-30 yıllık süreçte insan kaynaklı iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı ve çevresel kirlilik 

üzerine kaygılar arttıkça dünya, sürdürülebilir üretim sistemleri, alternatif enerji kaynakları ve 

yeşil teknoloji konularında politikalar belirlemeye yöneldi. 2000 yılında, “Dünya Şartı”, 

sürdürülebilirliğin tanımını “doğaya saygı, evrensel insan hakları, ekonomik adalet ve barış 

kültürü üzerine kurulu” küresel bir toplum fikrini içerecek şekilde genişleterek kavramın 

uygulama alanını da genişletmiştir (https://earthcharter.org). Özellikle iklim değişikliği, küresel 

düzeyde yaşamı tehdit eden, ekonomik etkinlikleri ve toplumları olumsuz etkileyen bir sorun 

olarak, uluslararası düzeyde bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması gereken, bir karbon yönetim 

meselesini gündeme getirmiştir. Paris İklim Anlaşması, 2020 sonrası süreçte, iklim değişikliği 

karşısında küresel sosyo/ekonomik dirençliliğin arttırılması ve uzun dönemde, endüstriyelleşme 

öncesine kıyasla küresel sıcaklık artışının 2°C’nin altında tutulmasını hedeflemektedir. Küresel 

düzeyde emisyon azaltım hedeflerine ulaşabilmek, dünya çapında tüm sera gazı emisyonlarının 

azaltılmasına yönelik teknoloji, üretim yöntemleri ve tüketim kalıplarının benimsenmesini ve 

karbon tutma yöntemleriyle dengelenmesini gerektirmektedir. Bu yöntemlerden biri olan 

karbon-nötr kavramı karbon salma ve atmosferden karbon emme arasında denge oluşturmayı 

bireysel, kurumsal ve ulusal düzeyde dekarbonizasyon sürecine geçmeyi temsil etmektedir 

(Mirici ve Berberoğlu, 2022). Bu çerçevede en dikkat çekici ve somut gelişme olan Avrupa 

Yeşil Mutabakatı, yalnızca kendi coğrafi sınırlarında değil aynı zamanda küresel düzeyde ticari 

ve sektörel değişimleri de beraberinde getirme potansiyeli taşımaktadır. Avrupa Komisyonunca 

2019 yılında kabul edilen Avrupa Yeşil Mutabakatı 2050 yılına kadar Avrupa Birliği ülkelerinin 

net sera gazı emisyonlarının olmadığı, kaynak açısından verimli ve rekabetçi bir ekonomiye 

sahip adil bir topluma dönüştürmeyi hedefleyen yeni bir büyüme stratejisidir. Mutabakatın en 

dikkat çeken yanı Avrupa’nın 2050 yılına kadar iklim nötr kıta olma hedefidir (European 

Commission, 2019). İklim nötr olma hedefi karbon nötr uygulamalardan geçmektedir. Avrupa 

Birliği üyesi ülkeler bu hedefe uyum çerçevesinde kendi politikalarını oluşturmak ve 

uygulamakla yükümlüdürler. Bu bağlamda değerlendirildiğinde karbon-nötr şirket ve karbon-

nötr kurum ve karbon-nötr devletler ilerleyen yıllarda özellikle uluslararası ekonomik ve ticari 

ilişkiler çerçevesinde gözetilen kavramlar olacaktır. 

Uygulamada karbon-nötr işletme, kurum ve devletlerin karbon emisyonları miktarını azaltacak 

yöntemlere başvurması ve ortaya çıkan emisyon miktarını atmosferden emebilecek yutak 

alanlarının yaratılması, geliştirilmesi ve korunmasına ilişkin projelere yatırım yapması şeklinde 

gerçekleşmektedir. Özellikle iklim değişikliği üzerinde önemli etkileri olan ve aynı zamanda 

iklim değişikliğinden büyük ölçüde etkilenen tarımsal ve hayvansal gıda üretim süreçlerinde 

karbon-nötr uygulamalar önemli bir rol oynama potansiyeline sahiptir. Hızla artan dünya 

nüfusunun gıda talebini karşılayacak entansif gıda üretim süreçlerinin çevresel baskısını 

azaltmak için yumurta üretim sistemlerinin de çevresel, hayvan ve insan refahı, teknik ve 

ekonomik yönleri daha da karmaşık hale gelmiş ve tüm üretim sürecinin yönetimi çok daha 

önem kazanmıştır. Doğal kaynakları akılcı kullanan, çevreye duyarlı, insan ve hayvan sağlığı 
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ile refahını gözeten, yeterli ve güvenli bir gıda olarak sürdürülebilir sofralık yumurta üretimi 

tartışma konusu olmuştur. Tüketicilerin bu yönde artan talepleri doğrultusunda üreticiler de 

kullandıkları sistemleri ve teknikleri revize etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu bağlamda ortaya 

çıkan “Karbon-nötr yumurta” çok yeni bir kavramdır ve üretim sürecinde karbon emisyonlarının 

olabildiğince azaltılmasını hedeflemektedir. İlk olarak İngiltere’de başlayan karbon-nötr 

yumurta üretimi için tavuklar soya yerine bezelye, fasulye ya da böceklerle beslenerek, soyanın 

üretim, işleme ve nakliye işlemlerinin neden olduğu çevresel kirlilik önlenmeye çalışılmaktadır.  

Böcekler doğal yaşamda veya organik, serbest yetiştirme gibi açık alana erişim olan sistemlerde 

tavuk yeminin olağan bir parçasıdır. Yem girdisi olarak kullanımının yanı sıra, büyük 

miktarlarda üretilen organik atıkların geri dönüşümü için de böceklerden faydalanmak 

mümkündür. Bugün İngiltere, Kanada, Fransa ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede, tavuk 

yemlerinde alternatif protein kaynağı olarak kullanılmak üzere kurulan böcek çiftlikleri 

bulunmaktadır. Endüstriyel olarak çoğaltılan böceklerin yanı sıra karbon-nötr yumurta üreten 

ve “daha hayvan dostu ve daha çevre dostu” olarak nitelendirilen bu işletmelerde mini böcek 

çiftliği şeklinde konteynırlarda da böcek üretimi yapılmaktadır. Bununla birlikte soya ikamesi 

olarak diğer baklagiller doğrudan barınağın açık alanına ekilmekte yani toprak 

sürülmemektedir. Barınağın açık alanında işlenmesi ve öğütülmesi daha az traktör hareketi 

anlamına gelmekte, dolayısıyla fosil yakıt kullanımı ve toprak sıkışması da büyük ölçüde 

azalmaktadır. Ayrıca karbon-nötr yumurta üretiminde kahverengi genotiplere göre %40 daha 

uzun yaşam süresine sahip ve daha az yem tüketen beyaz genotiplerin kullanılması çevresel 

etkinin azaltılmasına katkıda bulunmaktadır. Karbon-nötr yumurta üretimi, yalnızca üretim 

süreci ile sınırlı kalmamakta, tedarik zincirinin bir parçası olan pazarlama sürecini de 

kapsayacak biçimde genişlemektedir. Karbon-nötr yumurtaların pazarlanma aşamasında da yine 

çevreye duyarlı, geri dönüştürülmüş kağıtdan yapılan ve biyolojik olarak parçalanabilen 

ambalajlar kullanılmaktadır. Bu yönüyle yalnızca üretim yapılan sektörün değil diğer 

sektörlerin de dönüşümüne olanak sağlamaktadır. Örneğin Danimarka’da karbon-nötr yumurta 

ambalajı üreten özel bir firma satın alınan yumurta başına karbon emisyonunu müşteriye özel 

olarak hesaplamakta ve bu emisyon miktarını sertifikalı projeleri destekleyerek 

dengelemektedir. Firmanın katıldığı son proje, Brezilya’da 86 bin hektar büyüklüğünde alana 

sahip ve yılda 145 bin ton CO2 depolayabilen bir yağmur ormanı koruma projesidir. Bu proje 

ile aynı zamanda yerel toplulukların desteklenmesine, biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve 

istihdam yaratılmasına da imkân sağlanmaktadır (McQuarrie, 2021, McDougal, 2022, 

Morrison, 2021, Ryan, 2021). Bu bağlamda değerlendirildiğinde karbon-nötr yumurta üretimi 

hem gıda üretiminde karbon emisyonlarının azaltılmasını sağlayarak iklim değişikliği ile 

mücadeleye önemli bir katkı sağlamakta hem de yardımcı sektörlerin karbon-nötr uygulamalara 

geçmesinde önemli rol oynamaktadır. 

Sonuç 
Sağlıklı beslenme, hayvan refahı, etik ve çevre bilinci, sürdürülebilirlik konularında 

tüketicilerin artan ilgileri sadece Avrupa’da değil tüm Dünyada hayvansal üretim 

mevzuatlarının değişmesini zorunlu kılmıştır. Bir sistemin sürdürülebilir olarak kabul edilmesi 

için kendi içinde her yönüyle (ekonomik, çevresel ve sosyal) sürdürülebilirliğinin sağlanması 

gerekir. Diğer hayvancılık kollarıyla karşılaştırıldığında özellikle enerji ve su tüketimi açısından 

en küçük çevresel ayak izine sahip yumurta üretim sistemlerinin dahi teknik, ekonomik ve 

sosyal açılardan daha karmaşık bir hale geldiği ve üretim sürecinin yönetiminin giderek önem 

kazandığı açıktır.  

Bu makalede sofralık yumurta üretim sistemlerinde ürün yaşam döngüsü çalışmaları ile çevresel 

sürdürülebilirliğin değerlendirilmesine odaklanılmış ve “karbon-nötr yumurta” özelinde sosyal 
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sürdürülebilirlik açısından eşitsizlikle mücadele, yoksulluk ve açlığı ortadan kaldırma gibi 

girişimleri içeren insani etkilere de vurgu yapılmıştır. 
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Özet  
Dünya genelinde ticareti yapılan ve tüketilen palm yağı, büyük ölçekte üretilen tarımsal bir 

üründür. Palm yağı farklı oranlarda monogliseridler ve digliseridler içerir. Bu yağ birçok yarı 

mamül ve pizza, dondurma gibi marketlerde bulunan işlenmiş ürünlerin içerisinde yer 

almaktadır. Bununla beraber sabun, deterjan, kozmetik ürünler ve mumların içeriğinde bulunur, 

aynı zamanda elektrik ve ısı üretimi için biyoyakıt olarak da kullanılmaktadır. Endonezya, 

Malezya ve Papua Yeni Gine’de oldukça fazla miktarda üretimi yapılmaktadır. Avrupa ülkeleri 

kendileri üretim sağlayamadığı için palm yağı ithal etme yoluna gitmektedirler. Bu nedenle 

tedarik zinciri sürecinde bitkisel yağlar ithal edilmeden önce yağın türü, yağ asidi içeriği, asitlik, 

nem içeriği, fosfolipidler ile sterol içeriği, yağ kontaminasyonları gibi farklı kalite dereceleri 

dikkate alınmaktadır. Tedarik zincirinde en önemli nokta müşteri memnuniyeti ve ticaretin 

sürdürülebilirliğidir. Bu sebeple Avrupa, Amerika ve Endonezya hükümeti biyolojik çeşitlilik 

azalması ve yağmur ormanlarının tahrip edilebilme olasılığından dolayı sürdürülebilir palm yağı 

üretilmesi ve kullanımı için Sürdürülebilir Palm Yağı Yuvarlak Masa Toplantıları (RSPO) 

düzenlemektedir. 2004 yılında birçok yerli şirket, bankalar, yatırımcılar, perakendeciler, çevre 

ile sosyal sivil toplum kuruluşlarının da olduğu bir grup olan RSPO’nun amacı, gıda üretimi 

yapan firmaların Sertifikalı Sürdürülebilir Palm Yağı (CSPO) üretebilmek için uygulamaları 

gerekli olan kurallar geliştirmektir. RSPO Toplantıları’na göre belirlenen bu kriterler doğru 

uygulandığı takdirde palm yağı üretimi yapan bölgelerde çevre ile topluluklar üzerindeki 

olumsuz etki oldukça azalacaktır. Böylece biyolojik çeşitlilik koruma altına alınacak, aynı 

zamanda yetiştirilen ender türler ile yaşam alanları ve avlanma kontrol edilmiş olacaktır. 

Bunlara ek olarak RSPO sertifikasyonu ile küçük toprak sahipleri daha fazla özerkliğe sahip 

olmaktadırlar. RSPO sertifikasyon sistemi ile palm meyvesi üretiminde iyi tarım uygulamaları 

ile sertifika sahibi olmayan üreticilere göre meyve üretim veriminin hektar başına 3 kat arttığı 

görülmektedir. Bu durum artan dünya nüfusu yağ talebini karşılamak için oldukça önemlidir. 

 

Giriş  
Palm yağı, palmiye ağacından (Elaneis guineensis) elde edilmektedir. Bu ağaç türü 25-30 yıllık 

bir ömre sahip ve aynı zamanda 30-40 metre yüksekliğe kadar uzayabilmektedir (Ayeleso, 

2012; Fattore ve Fanelli, 2013). Amerika ve Kuzeydoğu Asya’nın tropik bölgelerinde oldukça 

yaygın olarak yetiştirilen palmiye ağacının kökeni Batı Afrika’ya dayanmaktadır (Fattore & 

Fanelli, 2013). Palm yağının en önemli özelliklerinden birisi, tek bir meyvenin iki farklı yağ 

üretebilmesidir. Bu meyvenin taze olan bölümünden palm yağı elde edilirken, palm bitkisi 

çekirdeğinden palm çekirdek yağı çıkarılmaktadır. Her iki yağın da ortak özelliği ticari öneme 

sahip olmasıdır (Macit ve Şanlıer, 2014). Palm meyve çekirdeğinde yağın depolanma süresi 12 

ile 16 hafta arasında iken, taze olan bölümde yani mezokarp kısmında yağın depolanma süresi 

15-20 hafta arasında gerçekleşmektedir (Malaysian Palm Oil Board [MPOB]). Toplam palm 

yağı üretiminde %55’lik kısım mezokarp bölümünden elde edilen ham palm yağını 

oluşturmaktadır (Frank ve ark. 2011). Palm meyvesi hasat ile işlenmesi sırasında çok güçlü 
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enzimatik hidroliz reaksiyonlara maruz kalması sebebiyle bazı zamanlarda palm yağı serbest 

yağ asidi oranı %50 ve üzerine çıkabilmektedir. Kalitesi yüksek meyvelerden üretilen palm yağı 

serbest yağ asidi oranı diğer bitkisel yağ içerikli yağlardan daha yüksek olmaktadır. Palm yağına 

ait diğer önemli özellik ise verimliliğinin yüksek olmasıdır. Diğer bitkisel yağlar bir tonun 

altında meyve verirken, palm bitkisi yılda 3-4 ton arasında meyve verebilmektedir. Palm yağı 

tüketim anlamında pişirme yağı olarak aynı zamanda hazır gıdalarda ve margarinlerde 

kullanılarak, CODEX Allimentarius Komisyonu tarafından kabul edilen 17 yemeklik yağ 

çeşidinin arasına girmektedir (Aliyu-Paiko, Hashim ve Shu-Chein 2012). Palm yağı yapı itibari 

ile oda sıcaklığında yarı katı durumda bulunmaktadır (Malaysian Palm Oil Board [MPOB], 

2012). Bundan dolayı palm yağı hidrojenasyona ihtiyaç duymaz ve çok uzun raf ömrüne sahip 

olabilmektedir (Mukherjee & Mitra, 2009). Bu özelliğinden dolayı palm yağı margarin için 

oldukça uygun bir ana bileşendir (Malaysian Palm Oil Board [MPOB], 2012). Malezya %31, 

Endonezya %54 oranı ile palm yağının önde gelen üreticilerindendir (Fattore ve Fanelli, 2013). 

Palm yağı gıda sanayisinde oldukça ucuz olmasından dolayı yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

İran, Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye palm yağı açısından büyük bir market oluşturmuşlardır. 

Malezya’da üretilen palm yağının %53’ü bu ülkeler tarafından ithal edilmektedir. Palm yağı, 

birçok uluslararası kuruluş tarafından da tanınan Islamic Development Department aracılığı ile 

helal yiyecek statüsünde yerini almıştır. Bu sebeple İslam Ülkeleri Malezya palm yağına yüksek 

oranda güven duymaktadır (Macit ve Şanlıer, 2014). Farklı iklim özelliklerine bağlı olarak 

Türkiye’de hindistan cevizi ile palm yağı harici yağlı tohumların tamamı yetiştirilmektedir. 

Türkiye’de palm yağı ithalatının yüksek olmasının ana sebebi budur. Palm yağının doymuş yağ 

asidi içeriğindeki temel bileşen palmitik asittir ve palm yağında yaklaşık olarak %44 oranında 

bulunmaktadır. Palm yağında bulunan tekli doymamış yağ asit miktarı %40 iken çoklu 

doymamış yağ asitlerinin oranı ise %10’dur (Fattore & Fanelli, 2013). Palm çekirdek 

yağlarındaki doymuş yağ asidi miktarı ise %83, çoklu doymamış yağ asidi miktarı %15,5 ve 

tekli doymamış yağ asidi miktarı %2,3’tür. Bu sebeple palm çekirdek yağı orta zincirli yağ asidi, 

palm yağı ise uzun zincirli yağ asidi yapısındadır (Gold, Ukhun ve Akoh, 2011). Aynı zamanda 

palm yağı tokotrienoller, alfa-, beta-, gama-, delta- tokoferoller, karotenoidler, steroller, 

glikolipitler ve fosfolipitleri içermektedir (Fattore & Fanelli, 2013). Palm yağına tokoferoller ve 

karotenoidler stabilite sağlarken aynı zamanda besin değerini de artırmaktadırlar (Othman, 

2010). Palm yağına koyu kırmızı-turuncu rengini veren yüksek karoten içeriğidir (Aliyu-Paiko, 

Hashim & Shu-Chien, 2012). Bu bileşikler kırmızı palm yağı içinde yüksek iken, rafine palm 

yağında düşük oranlarda bulunmaktadır (Othman, 2010). Palm yağı üretimi ile yağmur orman 

alanları ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi düşünceler yaygın olduğu için Avrupa ile Amerika 

ve Endonezya sürdürülebilir standartlar üzerine Sürdürülebilir Yuvarlak Masa Toplantıları 

(RSPO) yapmakta ve sürdürülebilir palm yağı üretimi ile kullanımına dair teşvik etmektedirler 

(Macit ve Şanlıer, 2014). 

Sürdürülebilir Gıda Tedarik Zinciri 

Tedarik zinciri tanım olarak hammaddenin temin edilmesi, ara ürün ile son ürünün üretimi, 

üretilen ürünlerin tüketiciye dağıtımı ve tüketiciye değer üretilebilmesi için çalışmakta olan 

tedarikçileri, lojistik hizmet sağlayanları, üreticiler, dağıtıcılar ve perakendeciler ile bu gruplara 

ait faaliyetlerin tamamını içinde barındıran bütün üretim ve dağıtım ağıdır (Keleş ve Ova, 2020; 

Özdemir, 2004; Zhang ve Li, 2012). Bir gıda değer zinciri, gıda ürünleri üretilirken gereken 

koordinasyona sahip üretim ile katma değeri oluşturan faaliyetlere katılmış tüm paydaşları 

kapsamaktadır. Sürdürülebilir gıda değer zinciri kapsamı, sürdürülebilirlik ile değer zinciri 

kavramlarını da birleştirmektedir. Sürdürülebilir bir gıda değer zinciri; tüm aşamaları kârlılığı 

ifade eden (ekonomik sürdürülebilirlik), halk adına çok geniş faydalar içeren (sosyal 

sürdürülebilirlik) ve doğal çevre için olumlu etkilere sahip (çevresel sürdürülebilirlik) bir gıda 
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değer zincirini tanımlamaktadır (Adanacıoğlu ve ark, 2018). Bir başka şekilde tanımlarsak 

sürdürülebilir bir gıda değer zinciri; tüm zincir kapsamında kâr elde etmek, halk odaklı geniş 

çapta fayda sağlanması ve doğal kaynakların kalıcı olarak tüketilmemesi esasına dayanarak, 

belli tarımsal hammaddelerin üretimi ve bu hammaddelerin belirli gıda ürünlerine 

dönüştürülerek son tüketicilere satılması ve bunlardan çıkan atıkların yok edilmesi aşamalarında 

var olan bütün tarımsal işletmeler ile firmaların birbirini takip eden faaliyetleri olarak ifade 

edilmektedir (Neven,2014). 

Sürdürülebilir gıda değer zinciri, halkın daha fazla gıda alabilmesi için gıda fiyatlarının 

düşürülmesini ve gıdaya erişimin arttırılmasını sağlayan etkili iyileştirmeler üzerine 

odaklanmaktadır. Bununla beraber, halkın gelir düzeyi arttıkça tüketilen gıda miktarını 

çoğaltmak yerine, değeri daha yüksek gıdalara (daha sağlıklı, besin değeri oldukça yüksek, daha 

çok kolaylık sağlayan ve daha iyi imajı olan gıdalar gibi) daha çok para harcama eğilimi 

göstermektedirler. Tüketicilerin bu eğilimi, gıda zincirinde her seviyede yenilik ve değer 

yaratımı için temel anlamda itici güç durumuna gelerek, gıda tedarik sürecinde sürekli olarak 

iyileşmeye ve tüketici için daha çok faydanın artmasına neden olmaktadır (Neven,2014).  

Blok Zincir 

Blok zincir teknolojisi, modern gıda tedarik zinciri düşünüldüğünde gelecek vaat eden ve önü 

açık teknolojilerden bir tanesidir (Duan ve ark.,2020). Blok zincir teknolojisi ile bilgiler bir 

kullanıcı ağı üzerinden açık olan bir sanal ortamda depolanmakta ve paylaşılmaktadır. Aynı 

zamanda kullanıcıların bütün işlemleri eş zamanlı ve gerçek zamanlı şekilde görüntülemesine 

izin verilmektedir. Her bir blok, belirli bir sürede sistemde bulunan tüm işlemlerin bilgilerini 

kapsar ve bilgilerin geçerli olduğunu doğrulamak ve aynı zamanda sonraki bloğa bağlanabilmek 

için kullanılabilir dijital ayak izi oluşturmaktadır (Karacan ve ark., 2021). Blok zincirde bu tür 

bloklar çok sayıda olabilmekte ve bu bloklar önceki bloğun tüm bilgilerini içeren her blokla 

uyumlu ve bir zincir gibi kronolojik sıra ile birbirine bağlanmaktadır. Ürünün üretiminden 

satışına kadar yapılan her hareketin izlenmesi ve tüketiciler tarafından tüm sürecin şeffaf bir 

şekilde görülebilmesi sonucu gıda ürün bilgilerinin değiştirilemez olması sebebiyle taklit ve 

tağşişin engellenmesi bu teknolojinin en önemli avantajlarından birisidir (Behnke ve Janssen, 

2020; Gerdan ve ark. 2020; Kittipanya-Ngam ve Tan, 2020; Koç, 2020).  

Palm yağı izlenebilirliğindeki zorluklar sebebiyle sürdürülebilir ve aynı zamanda çevre dostu 

üretimin yapılmasını amaçlayan RSPO sertifikasyon sisteminin uygulanmasına dair bazı 

yetersiz durumlar tespit edilmiştir.  Palm yağı üretiminin sürdürülebilir yöntemlerle yapıldığının 

kanıtlanabilmesi ve yapılan her üretim ile dağıtımın çevresel etkilerinin tespiti için blok zincir 

teknolojisinin kullanılması önerilmektedir. Blok zincir teknolojisi ile nesnelerin interneti 

uygulamalarının kullanılması bitkisel yağ üretimi ve tedarik zincirlerinde oluşan sorunların 

kaynaklarının tespit edilmesine aynı zamanda sorunlara hızlı bir şekilde müdahale edilmesine 

olanak sağlanmaktadır. Bu tekniklerin birlikte kullanılmasının, RSPO sisteminin 

uygulanabilirliğinin arttırılması ve sürdürülebilir üretim sistemine destekle çevresel sorunların 

azaltılması adına önemli bir adım olduğu bilinmektedir (Karacan ve ark., 2021). 

Bitkisel Yağ ve Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik ve Kalite  

Bitkisel yağların raf ömrünü önemli ölçüde etkileyen oksidasyon ve hidroliz tedarik zinciri 

sırasında oluşan kaçınılmaz kimyasal tepkimelerdir. Tohumlar ile zeytinlerin kalite özellikleri 

lipolitik bozulma düzeyine önemli ölçüde etki eder çünkü yağlı tohumlarda veya meyvelerde 

yer alan endojen ve eksojen lipazlar, yağ ekstrakte edilmeden önce ürünün kalitesini olumsuz 

yönde etkilemektedirler. Zeytinyağı üretiminde hammaddenin zarara uğraması veya iyi 

korunamaması sonucu hidroliz ve oksidasyon tepkimeleri ciddi seviyelere ulaşır. Üretim 
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aşamaları düşünüldüğünde; oksidasyon tepkimesi depolama ve ekstraksiyon sırasında 

oluşmaktadır. Lipid oksidasyonu, triaçilgliserid yapıdaki yağ asidi moleküllerinin oksijen ile 

teması sonucunda hidroperoksit oluşumuna neden olmaktadır. Hidroperoksitler, kararsız yapıda 

birincil oksidasyon ürünleridir ve oksidasyon ilerledikçe ikincil oksidasyon bileşiklerine 

dönüşürler. Birincil ve ikincil oksidasyon ürünleri yağ kalitesini olumsuz yönde 

etkilemektedirler. İkincil oksidasyon ürünleri arasında aldehitler, ekşi bir tada sahip olmaları 

sebebiyle yağların duyusal özelliklerini olumsuz yönde etkilemektedirler (Manzini ve ark, 

2014). Tedarik zincirinde yağın kaliteli bir şekilde muhafaza edilmesi gerek ticaretin 

sürdürülebilirliği gerekse müşteri memnuniyeti açısından büyük öneme sahiptir. Hidroliz ve 

oksidasyon tepkimeleri, üretim süreçlerinde ciddi boyutlara ulaşmadan müdahale edilerek 

rafinasyonda enerji tasarrufu sağlamakta dolaylı olarak çevre dostu üretim mümkün 

olabilmektedir. Sürdürülebilir bir üretim için tedarik sırasında kalite unsurlarının 

korunabilmesine ve daha çevreci üretim tekniklerine gereksinim duyulmaktadır. Şekil 1’de 

bitkisel yağ tedarik zinciri gıda güvenliği kritik kontrol noktaları sırasıyla gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Bitkisel yağ tedarik zinciri gıda güvenliği alanları (Karacan ve ark.,2021) 

 

Palm yağı tedarik zincirine bakıldığında, izlenebilirlik sürdürülebilirlikle doğrudan 

bağlantılıdır. Herhangi bir ürünün dikim alanı ile üretildiği fabrikaya kadar izlenim 

sağlanabiliyorsa, dikim alanı ve ürünün üretildiği tesisin sürdürülebilirlik düzenlemeleri, 

mevzuat, ilke ve diğer ilgili kriterlerle uyumlu olup olmadığını araştırmak mümkün olmaktadır. 

Buna ek olarak, palm yağı tedarik zincirinin izlenebilirliğinin sağlanması oldukça karmaşık bir 

konudur. Tedarik zinciri üretimi sonunda, taze meyve salkımları fabrikaya getirilmeden önce 

genel olarak birden çok küçük işletme ile yerel tüccar arasında alınıp satılarak aynı zamanda 

üçüncü bir yerden gelen palm meyveleri kökeninin izlenmesinin zorlaştırıldığı veya imkansız 

hale geldiği bildirilmektedir. Aynı zamanda, palm yağı ticareti büyük oranda ve mümkün 

oldukça hızlı yapıldığında yağın takip edilmesini engelleyerek izlenebilirliği tehlikeye 

düşürmektedir (Goggin ve Murphy, 2018; Lyons-White ve Knight, 2018). Buna benzer olumsuz 

durumların oluşması sonucunda yağın kalite ve saflık güvencesinin sağlanması için tedarik 

zincirlerinin izlenebilirliğinin ve üretimde yapılan iyi uygulamaların yaygınlaştırılması 

amacıyla RSPO’ya benzer sertifika sistemleri gündeme getirilmektedir (Karacan ve ark.,2021). 
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Sürdürülebilir Palm Yağı Yuvarlak Masası (RSPO)  

Palm yağı ticaretinin globalleşmesi, bu bitkinin yetiştirildiği bölgelerde biyolojik çeşitliliğe 

karşı ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Palm yağı çok yönlülüğü nedeniyle, İsviçre pazarında en 

yaygın olarak yenilebilir ürünlerde (örn. çikolata, margarin) ve yenilmeyen ürünlerde (örn. 

sabunlar, çamaşırlar, deterjanlar, kozmetikler) kullanılan bir bileşendir. Birincisi, doğal 

koruyucu etkileri vardır ve bu nedenle ürünlerin raf ömrünün uzatılmasına yardımcı olmaktadır 

(Inanç ve Maskan, 2012). İkincisi, arazi ayak izi açısından en verimli yağlı tohum mahsulü 

olduğu için diğer bitkisel yağlara (örneğin soya, hindistancevizi, kolza tohumu, ayçiçeği) 

kıyasla ucuz ve sürdürülebilirdir (Wassmann ve ark.,2023).  

Endüstriyel üretime yönelik yaşlı ormanlar kesilmekte ve bunun ardından bölgede palm bitkisi 

dikilmektedir. Palm yağı üretimi Endonezya, Malezya ve Papua Yeni Gine’de bulunan büyük 

orman alanlarının palm bitkisi için yok edilmesi ve dünyada nesli tükenmekte olan üç orangutan 

türüne zarar vermesi sebebiyle birçok kişi tarafından sürdürülemez bir alan olarak 

görülmektedir. Güneydoğu Asya’da yeni bir ürün ekimi için sıklıkla kullanılan bir tarım 

uygulaması olan “kes ve yak”, sera gazı emisyonları ile atmosfer kirliliğine çok ciddi etkiler 

oluşturmaktadır (Gatti vd., 2019; Rosyadi vd., 2020). Amerika ile Avrupa, Endonezya’nın 

biyolojik çeşitlilikle beraber yağmur orman alanlarının azalmasına sebep olacağını 

düşündüğünden sürdürülebilir palm yağı üretimi ve kullanımı sağlamak için RSPO toplantıları 

yapmaktadır (Macit ve Şanlıer, 2014). 2004 senesinde kurulmuş olan ve birçok yatırımcı, 

perakendeci, banka ile çevresel ve sosyal sivil toplum kuruluşlarının biraraya gelmesiyle oluşan 

bir grup olan aynı zamanda 4000’de fazla üyesi olan RSPO’nun amacı, gıda üreticilerinin 

Sertifikalı Sürdürülebilir Palm Yağı (CSPO) üretimi amacı ile uygulamaları gereken kuralları 

belirleyerek bunları geliştirmektir. RSPO etiketi, tüketicileri daha sürdürülebilir palmiye yağı 

ürünü satın almalarına yönlendirmeyi amaçlamaktadır.  

RSPO’ya göre, konulan kurallara uygun palm yağı üretimi yapıldığında, üretimin yapıldığı 

bölgelerde hem çevre hem de topluluklar üzerinde oluşacak olumsuz etkiler minimum düzeye 

indirebilmektedir (RSPO, 2018). Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Palm Yağı Üretimi için 

İlkeler ve Kriterler adında elli sayfadan oluşan kılavuzun ilgili kriter ve göstergelerle birlikte 

sekiz adet ilkeyi de ayrıntılandırarak uygulanması şeklinde tanımlanmaktadır. 5.2 ve 7.3 

ilkeleriyle bağlantılı kriterler ve göstergeler, daha çok biyolojik çeşitlilik korunmasına 

dayandırılmaktadır. Kriter 5.2, özellikle üreticilerin ender türleri ve onların yaşam alanlarını 

koruması ve avlanmasının kontrol edilmesini gerektirmektedir. Kriter 7.3 ise 2005 yılı Kasım 

ayı itibari ile yapılan yeni dikimlerin birincil orman ya da Yüksek Koruma Değeri (HCV) olan 

alanların yerinin alınmamasını gerektirmektedir. Tanımlanan Yüksek Koruma Değerli alanlar, 

biyolojik çeşitliliği korumak ve yerel halkın refahı için oldukça önemlidir. RSPO sertifikasyon 

sisteminde aday RSPO üyeler için izlenen yol; RSPO’ya ait ilkeler ve prensiplerin yer aldığı 

aynı zamanda beş yılda bir güncelleme yapılan RSPO’ya göre denetleme yapılarak, akredite 

olmuş, bağımsız çalışan bir sertifikasyon kuruluşunun RSPO standartlarında palm yağı üretimi 

yapıldığının onaylanmasıdır (RSPO, 2021). RSPO’da belirtilen üretim standartlarının 

uygulandığı hem sertifikalı hem de sertifikasız ürünleri tamamlama amacı ile Hacimsel Kontrol 

stratejisi, sürdürülebilir tedarik zincirleri açısından topluca dengeleme getirmek amacı ile 

sürdürülebilirlik etiketi oluşturabilir. Hacimsel Kontrol stratejisi düşünüldüğünde tedarik 

zincirlerine ait birçok sıkım tesisi, rafineriler, nakliyeci ve perakendeci palm yağı ile ürünlerini 

sürdürülebilir sertifikalı ve sertifikasız kaynaklardan elde ederek ayrıca bir tedarik zincirine 

ihtiyaç duymadan işleme şansına sahiptirler (Gallemore ve Jespersen, 2019; Gassler ve Spiller, 

2018). Ayırma maliyetleri, ürün anlamında çok büyük hacimli ürünlerin işlenmesi aynı zamanda 

ürün marjının az olduğu palm yağı gibi ürünlerde önem arz etmektedir. Tedarikçilerin hacimsel 
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kontrol stratejisinde olumlu yönleri (ayrıştırma olmaması ve düşük işlem maliyetleri) 

bulunmasına rağmen tüketiciler için dezavantaj da teşkil etmektedir. RSPO sertifikalı ve 

sertifikasız kaynaklardan elde edilen palm yağı ürünlerinin karıştırılması sonucunda pazar 

şeffaflığı ciddi anlamda azalmaktadır. RSPO sertifikalı, sertifikasız palm yağı ürünlerinde net 

olarak ayrılan tedarik zinciri modeli olan segresyon modelinde, son tüketiciye sunulan ürünün 

sertifikalı palm yağı içermesi tamamen garanti altına alınmış olmaktadır. RSPO sertifikasyon 

sistemi özellikle küçük toprak sahiplerinin daha çok özerklik alma potansiyeli barındırmaktadır. 

Birinci yatırım için devletin karşılıksız verdiği; ücretsiz fidanlar, teknik destekler ve gübre 

şeklindeki çeşitli destekler (RSPO sistemine bağlı olarak), küçük çiftçilerin başarılı olması 

anlamında oldukça önemlidir. Bu destekler, üreticilerin bağımsız anlamda palm ağacı 

yetiştirmelerine imkân tanımakta, bu sayede RSPO desteği çiftçileri direk özel bir şirket sıkım 

tesisine palm yağı satma konusunda zorlamamaktadır (Karacan ve ark. 2021). 2021 yılında 

yapılan bir çalışma göstermiştir ki, RSPO sisteminin yararlarının uygulanabilirlik anlamında 

bilgi şeffaflığı olmaması, izlenebilirlik sağlamadaki güçlükler, CSPO adına az ve aynı zamanda 

adil olmayan prim fiyat ve buna benzer konular, CSPO üretiminin başlamasına engel önemli 

faktörler olarak görülmektedir. Bu dezavantajların ortadan kalkması adına, öncelikli olarak 

izlenebilirlik ve bilgi şeffaflığı sağlanabilmesi için bilgi teknolojileri RSPO sistemine dahil 

edilerek bir Tehlike ve İşletilebilirlik (HAZOP) analizi üzerine çalışılmıştır. Sonuçlar 

incelendiğinde, blok zincir ve Nesnelerin İnterneti (IoT) sistemleri ile CSPO üretiminin yararları 

ortaya konulmuş ve bilgi teknolojileri içeren RSPO sisteminin sürdürülebilirlik sorununun palm 

yağı kullanımına dair Avrupa’da yasaklanması ihtimalinin ortadan kalkabileceği belirtilmiştir.  

 

Sonuç  
Dünya nüfus artış oranının çok fazla olması sebebiyle gıdalara ulaşımın tam zamanında ve 

istenilen miktarlarda olması, kaliteli aynı zamanda güvenilir gıdaya ulaşımın kolay olabilmesi 

ve gıda tedariğinde dünyanın başka yerlerindeki müşterilerinde isteklerin karşılanabilmesi için 

doğru tedarik zincir yönetiminin uygulanması sağlanmalıdır. Bununla beraber sertifikalı 

ürünlerin en önemli faydasının doğa işgali ve küresel ısınma anlamında ciddi bir azalmaya sebep 

olmasıdır. RSPO sertifikalı ürünlerin küresel ısınma ve solunum inorganiklerine olumlu etkileri 

oldukça fazladır. RSPO sertifikalı ürünlerin çevreye olan önemli etkileri dört başlık altında 

sıralanabilir:  

1. Ürünlerden daha yüksek verim: Özellikle daha düşük üretim girdileri ile (gübre, fosil 

yakıt vb.) daha düşük arazi kullanım kaynakları sağlar.  

2. Ekili turbalık alanların düşük oranı: Turbalık alan drenajından kaynaklanan CO2 

emisyonunu önler.  

3. Doğa koruma: Arazi, sera gazı emisyonlarını ve doğa işgalini azaltır. 

4. POME kaynaklı metan gazlarını azaltır.  

Bu dört etkiden üçü palmiye yetiştiriciliği ile ilgilidir. Aynı zamanda küresel anlamda 

sertifikasızlardan sertifikalı üretimin %90 oranında daha iyi performans gösterdiği 

belirlenmiştir. Sertifikalı üretimin doğayı işgal etme ve doğaya zarar verme oranı oldukça düşük 

düzeydedir. Tüketiciler sadece gıda kalitesi ile değil gıdanın üretimi ve dağıtımı sırasında maruz 

kaldığı koşulların ve günümüz küresel iklim koşullarında oluşan değişim getirisi oldukça 

yüksek çevre bilincinin sonucunda gıda üretim ve dağıtım sürdürülebilirliği ile ilgilenmektedir. 

Gıda piyasa koşullarında sürdürülebilir tedarik zinciri kurulum aşamalarında analog sistemlerin 

yerine blok zincir ve IoT vb. bilişim teknolojileri kullanılmaya başlanmaktadır. Dünya üzerinde 

bitkisel yağ olarak ticareti en fazla yapılan yağ palm yağıdır. Bu sebeple palm yağının üretim 

ve tedarik zinciri aşamalarında hızla artış gösteren dünya nüfusu arz-talep dengesi sağlanması 

için sürdürülebilirlik kavramı oldukça önemlidir. Sürdürülebilirlik, izlenebilirlik, kalite 
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koşullarının sağlandığı palm yağı üretim ve tedarik amacı ile oluşturulan RSPO sertifikasyonu 

sayesinde sera gazı azaltılmakta ve palm yağı üretiminde çevre tahribatı da önlenebilmektedir. 

RSPO sisteminin sürdürülebilir ve izlenebilir olabilmesi amacıyla üretim ve tedarik zinciri 

basamaklarından kesin ve detaylı bilgi alınabilmesi için bilgi teknolojileri RSPO’ya entegre 

edilmelidir.  
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Özet 
Bu çalışmanın amacı, İzmir ilindeki gıda gruplarına katılan tüketicilerin yerel gıda ürünlerine 

yönelik tüketim ve satın alma davranışlarını ortaya koymaktır. İzmir ilinde faaliyet gösteren 

topluluk destekli tarım ve gıda gruplarından Batı İzmir Topluluk Destekli Tarım Grubuna 

(BİTOT), Güzel Gıda Topluluğuna (GGT), Gediz Ekoloji Topluluğuna (GeTo), Homeros Gıda 

Topluluğuna, Ege Üniversitesi Doğa ve İnsan Grubuna ve Originn Gıda Topluluğuna katılan 

tesadüfî olarak seçilmiş 92 tüketiciden anket yoluyla elde edilen veriler çalışmanın materyalini 

oluşturmuştur. Yaş ve gelir gruplarına göre tüketicilerin yerel gıda ürünlerine yönelik tüketim 

nedenleri arasında farklılık olup olmadığını belirlemek için Kruskal-Wallis ve Varyans Analizi 

testi yapılmıştır.  

Tüketicilerin yerel gıda ürünleri satın almasında en etkili gördükleri nedenler sırasıyla; 

mevsiminde bulunması, tazelik, daha sağlıklı ürünler olması ve üreticiye ilave katma değer 

sağlamasıdır. Tüketicilerin en çok satın aldıkları yerel gıda ürünleri taze sebze ve zeytinyağıdır. 

Tüketiciler tarafından Covid 19 öncesi internetten yerel gıdalar nadiren satın alınırken, Covid 

19 süresince bazen satın aldıkları saptanmıştır. Tüketiciler Covid 19 pandemi sürecinde yerel 

gıda ürünlerine ulaşmada biraz sıkıntı yaşadıklarını, satın alma sıklıklarının ise biraz arttığını 

belirtmişlerdir.  

Yerel gıda ürünlerinin tüketiminin arttırılması yerel üreticilerin desteklenmesine, kaynakların 

sürdürülebilirliğine ve bölgenin kalkınmasına önemli faydaları olacaktır. Tüketicilere yerel gıda 

ürünlerinin tüketimi konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, üretimde şeffaflığın 

sağlanması bu ürünlerin tüketiminin arttırılmasında önemli katkılar sağlayacaktır.  

 

Abstract 
The aim of this study is to reveal the consumption and purchasing behaviors of consumers 

participating in food groups in Izmir for local food products. It is a random event that joined the 

Community Supported Agriculture and Food Groups operating in Izmir. The data obtained from 

92 randomly selected consumers from the community supported agriculture and food groups-

West Izmir Community Supported Food Group (BITOT), Guzel Food Group (GGT), Gediz 

Ecology Community (GeTo), Homeros Food Group, Ege University Nature and Human Group 

and Originn Food Group–operating in the province of Izmir, formed the material of the study. 

Kruskal-Wallis and Analysis of Variance test conducted to determine whether there is a 

difference between consumers’ reasons for consumption of local food products according to age 

and income groups. The most effective reasons for consumers to buy local food products are 

respectively; Being in the season, freshness, being healthier products and providing additional 

added value to the producer. The most purchased local food products are fresh vegetables and 

olive oil. While the pre-Covid 19 local foods were rarely purchased by consumers from the 

internet, then it is found that they sometimes bought it during Covid 19. Also, consumers stated 



Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Üzerine Araştırmalar 

41 

 

that they had some difficulties in reaching local food products during Covid 19 pandemic period, 

and their purchase frequency increased slightly. 

Increasing the consumption of local food products will have significant benefits in supporting 

local producers, sustainability of resources and development of the region. Raising awareness 

among consumers about the consumption of local food products and providing transparency in 

production will make significant contributions to increasing the consumption of these products. 

 

Giriş 

Geçmişten bugüne üretim ve tüketimde aşırılığa dayanan gıda sisteminde, devletler talebi 

karşılayabilmek için ithalata yönelmiş, ancak pandemi şartlarında sınırların kapatılması ve 

ticaret kısıtlılığıyla birlikte dağıtım ve teslimatta yaşanan zorluklar ürün hasatında ve 

hareketliliğinde kesintilere sebep olmuştur (Cohen, 2020). Bu kesintilerle birlikte, işletmelerde 

çalışan işçi sayısında ve tüketicilerin satın alma gücündeki azalma ile taze meyve ve sebzeler, 

et, balık, süt gibi besin değeri yüksek ve hızlı bozulabilen hammaddeler tedarikte pandemi 

öncesine göre daha uzun süre beklediğinden dolayı olumsuz etkilenmiş ve kayıplara uğramıştır. 

Pandemi koşullarında sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir ürünlerin sağlanmasındaki sorunlar 

karşısında, devletlerin vatandaşlarının ihtiyaçlarını destekleyen, küçük üreticiyi dâhil ederek 

yerel gıda ürünlerinden yararlanmayı sağlayan, ithalata bağımlılığı minimuma indiren, üretim 

ve tedarik yolları modelleri tanımlayıp, plan ve politikalar geliştirerek finanse etmesi önerilmiş 

ve yerel gıdalar ön plana çıkmıştır (Galanakis, 2020). 

Yerel gıda kavramının net bir tanımı olmamakla birlikte, belirli bir coğrafi bölgede yetiştirilmiş, 

perakende edilmiş ve tüketilmiş ürün olarak ifade edilmektedir (Nie and Zepeda, 2011). Bölge 

düşüncesinde mahalle, şehir, ülke, coğrafya gibi farklı yorumlar vardır. Yerel gıda ürünleri, 

bölgenin kültürünü yansıtmasında ve kalkınmasında sürdürülebilirliğin sağlanmasında 

önemlidir. Tüketiciye taze ve yerel ürün, çiftçiye işletme sermayesi ve pazar garantisi 

sağlayarak yerel ekonominin canlanmasında rol oynamaktadır. Sosyal anlamda, insanları 

yeniden toprağa bağlayan bir yaşam tarzıdır. Yerel gıdaların üretiminde bölge gelişiminin 

sürdürülebilirliği sağlandığında, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik yanında kültürel 

sürdürülebilirlik de tam anlamıyla sağlanabilir (Volz, 2016). 

Literatür taramasında, yerel gıdaların tüketim ve satın alma davranışına yönelik yurtdışında 

birçok çalışmaya rastlanılmıştır (Zepeda and Li, 2006; Brown, 2003; Cranfield et al., 2012; 

Mirosa and Lawson, 2012; Denver and Jensen, 2014). Türkiye’de ise yerel gıdalara yönelik 

tüketim ve satın alma davranışlarını inceleyen sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır (Şahin ve 

Miran, 2014; Salalı, 2013; Topçu, 2018; Can, 2020; Çakmakçı, 2020). 

Bu çalışmanın amacı, İzmir ilindeki gıda gruplarına katılan tüketicilerin yerel gıda ürünlerine 

yönelik tüketim ve satın alma davranışlarını ortaya koymaktır. İzmir ilinde faaliyet gösteren 

topluluk destekli tarım ve gıda gruplarına katılan tüketicilerin yerel gıda ürünleri satın alma 

nedenleri, satın alma yerleri, satın alma sıklıkları ve bu ürünlere yönelik tutumları ortaya 

konulmuştur. Yerel gıda ürünleri satın alma tercihinde tüketicilerin eğitim ve gelir düzeylerinin 

etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. 

Materyal ve Metot 

İzmir ilinde faaliyet gösteren topluluk destekli tarım ve gıda grubu tüketicileri ile yapılan yüz 

yüze ve online anketler çalışmanın birincil veri kaynaklarıdır. Ayrıca çalışmada konu ile ilgili 

yerli ve yabancı bilimsel çalışmalar, tezler, makaleler, raporlar ve bildirilerden yararlanılmıştır. 

Çalışmanın materyalini Doğa ve İnsan Dostu Gıda Topluluğu, Batı İzmir Topluluk Destekli 

Tarım Topluluğu (BİTOT), Gediz Ekoloji Topluluğu (GeTo), Homeros Gıda Topluluğu, Güzel 
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Gıda Topluluğu (GGT) ve Originn gıda topluluğuna üye olan katılımcılar oluşturmaktadır. İzmir 

ilindeki gıda gruplarına katılan toplam katılımcı sayısı 2020 yılında 1173 kişidir. Bu araştırma 

Ege Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu tarafından 

(01/02/2021 tarih, 779 toplantı no) onay almıştır. Araştırma kapsamında görüşülecek tüketici 

sayısı oransal örnek hacmi formülü yardımıyla hesaplanmıştır (Newbold, 1995; Miran, 2002). 
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n = Örnek hacmi           σpx2 = Varyans 

N = Araştırma kapsamına giren gıda grubuna katılım sağlayan tüketici sayısı (N=1173 kişi)  

Örnek büyüklüğünün mümkün olduğu kadar büyük olmasını sağlamak için p(1-p) çarpımında 

en büyük değeri verecek olan p=0.50 değerinin kabul edilmesi önerilmektedir. Bu nedenle 

maksimum örnek hacmine ulaşabilmek için katılımcı oranı 0.50 olarak alınmıştır. %95 güven 

aralığı %10 hata payına göre örnek hacmi 89 olarak hesaplanmıştır. Anketler İzmir ilinde 

bulunan gıda topluluklarının katılımcı sayılarının oranına göre dağıtılmıştır (Çizelge 1). 

Yapılan anket çalışmasında 92 kişi ile görüşülmüş ve 92 tüketicinin verileri değerlendirilmiştir. 

Araştırmaya katılacak kişilerin seçiminde kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Anket ile 

elde edilen verilere göre; tüketicilerin demografik özellikleri, yerel gıdalara ilişkin tutum ve 

davranışları tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılarak, çizelgelerle ortaya konulmuş ve gruplar 

arasında farklılık olup olmadığı istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Bu çalışmada, tüketiciler 

yaş (30 yaş ve altı, 30-39, 40-49, 50-59 ve 60 yaş ve üzeri) ve gelir düzeylerine (4800 TL/ay ve 

altında, 4801-6800 TL/ay, 6801-7800 TL/ay,7801-9800 TL/ay, 9801-11800 TL/ay ve 11801 

TL/ay ve üzeri) göre gruba ayrılarak analizler yapılmıştır. Sürekli değişkenler için Kolmogorov-

Simirnov testi ile normal dağılış testi yapılmıştır. Normal dağılış gösteren değişkenler için t testi 

ve varyans analizi, normal dağılış gösteremeyen değişkenler için ise Mann-Whitney U ve 

Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır. Yerel gıda ürünlerine yönelik tüketicilerin tutumları ve satın 

alma davranışları ile ilgili sorular beşli likert ölçeği kullanılarak (5: Daima, 1: Hiç; 5: Kesinlikle 

katılıyorum, 1: Kesinlikle katılmıyorum; 5: Çok etkili, 1: Etkisiz) değerlendirilmiştir. 

Çizelge 1. İzmir ilindeki gıda gruplarındaki katılımcı anket sayısı (2020)  

İzmir İlindeki Gıda Grupları Katılımcı Sayısı Toplam 

İçindeki Pay 

(%) 

Anket 

Sayısı 

Batı İzmir Topluluk Destekli 

Tarım Topluluğu (BİTOT) 

150 12.79 11 

Gediz Ekoloji Topluluğu (GeTo) 300 25.58 23 

Homeros Gıda Topluluğu 300 25.58 23 

Güzel Gıda Topluluğu (GGT) 100 8.53 8 

Originn Gıda Topluluğu 100 8.53 8 

Ege Üniversitesi Doğa ve İnsan 

Dostu Gıda Topluluğu 

223 

(Ziraat grubu 115; 

İktisat grubu 49; 

Halk sağlığı grubu 45; 

Patoloji 14) 

19.01 16 

TOPLAM 1173 100.00 89 
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Bulgular ve Tartışma 
Tüketicilerin Sosyo-Demografik Özellikleri 

Ankete katılan tüketicilerin yaş, eğitim, cinsiyet, medeni durum gibi bazı sosyo-demografik 

özellikleri Çizelge 2’de yer verilmiştir.  

  Çizelge 2. Ankete katılan tüketicilerin demografik özellikleri 

Demografik 

Özellikler 
Aralıklar 

Genel 

Sayı % 

Yaş* 

30 yaş altı 7 8.00 

30-39 yaş 21 24.10 

40-49 yaş 31 35.60 

50-59 yaş 18 20.70 

60 yaş üstü 10 11.50 

Standart Sapma: 11.14 Minimum: 23 Ortalama: 44.81 Maksimum: 69 

Cinsiyet 
Kadın 60 65.20 

Erkek 32 34.80 

Medeni Durum 

Evli 56 60.90 

Bekâr 26 28.30 

Eşinden ayrı 8 8.70 

Eşi vefat etmiş 2 2.20 

Eğitim Seviyesi 

Lise  5 5.40 

Lisans  55 59.80 

Yüksek Lisans  17 18.50 

Doktora  15 16.30 

Standart Sapma: 0.8309 Minimum: 1 Ortalama: 2.46 Maksimum: 4 

Çalışma Durumu 
Çalışıyor 73 79.30 

Çalışmıyor 19 20.70 

HaneninGeliri** 

(TL/ay) 

4800 TL/ay altında 10 10.90 

4801 – 6800 TL/ay 18 19.60 

6801 – 7800 TL/ay 22 23.90 

7801 – 9800 TL/ay 13 14.10 

9801 – 11800 TL/ay 14 15.20 

11801 TL/ay ve üzeri 12 13.00 

Standart Sapma: 3922.13 Minimum: 1000 TL/ay Ortalama: 7377,56 TL/ay  

Maksimum: 20000 TL/ay 

Gıda Harcaması 

(TL/ay) 

StandartSapma: 1262.92 Minimum: 400 TL/ay Ortalama: 2320 TL/ay 

Maksimum: 6000 TL/ay 

*Yaş sorusuna 5 kişi cevap vermemiştir. 

** Hanenin ortalama geliri sorusuna 3 kişi cevap vermemiştir. 

 

Ankete katılan tüketicilerin %65.20’si kadın, %34.80’i erkektir. Tüketicilerin ortalama yaşı 

44.81 yıl, eğitim süresi 16.30 yıldır. Tüketicilerin %59.80’i lisans, %18.50’i yüksek lisans ve 

%16.30’u doktora düzeyinde eğitim aldığı belirlenmiştir. Anket yapılan tüketicilerin yalnızca 

%5.40’i lise düzeyinde eğitim almışlardır. Tüketicilerin %79.30’u çalışmakta, %20.70’i ise 

çalışmamaktadır. Tüketicilerin %66.20’si 6801 TL’nin üstünde gelire sahiptir. Tüketicilerin 

ortalama geliri7377.56 TL/ay, minimum 1000 TL/ay, maksimum 20 000 TL/ay’dır. 

Tüketicilerin aylık ortalama gıda masrafları 2320 TL’dir. Tüketicilerin aylık gıda harcamaları 

içinde yerel gıda ürünlerine yaptıkları harcamanın payı ortalama %51.40’dır. 
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Tüketicilerin Yerel Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışları  

Tüketicilerin %54.70’i sık sık, %23.10’u bazen, % 16.70’i daima ve % 2.60’ı nadiren yerel gıda 

satın aldıklarını belirtmişlerdir. Ankete katılan tüketicilere yerel gıda denildiğinde ne 

anlıyorsunuz? şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Ankete katılan tüketicilerin çoğunluğu yerel 

gıdanın üretilen bölgeye özgü bir ürün olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak, yerel gıda 

kavramında kafa karışıklığı olduğu görülmüştür. Tüketiciler, bölge düşüncesinde mahalle, şehir, 

ülke, coğrafya gibi farklı yorumlar belirtmişlerdir. 

 

 
 

Şekil 1. Tüketicilerin Yerel Gıda Ürünlerinin Tanımlamaları 

 

Tüketicilerin %44’ü yerel gıdayı yalnızca üretilen bölgeye özgün bir ürün, %20’si doğal üretim 

yöntemlerin kullanıldığı ürün, %17’si yerli tohum ile üretilmiş ürün, %9’u direkt olarak 

üreticiden temin edilen ürün, %6’sı gıda milini kısaltan ürün ve %3’ü geleneksel üretim 

yöntemleri ile üretilen ürün ve %1’i adil ticaret ürünü olarak ifade etmişlerdir (Grafik 1). 

Tüketicilerin Yerel Gıda Ürünlerini Satın Alma Nedenleri 

Ankete katılan tüketicilerin yerel gıda ürünleri satın almalarında etkili gördükleri nedenler likert 

ölçeği kullanılarak (1: etkisiz 5: çok etkili) analiz edilmiştir. Tüketicilerin yerel gıda ürünleri 

satın almada en etkili gördüğü neden 4.65 ortalama ile ürüne mevsiminde ulaşımdır. Bunu, 4.63 

ortalama ile ürünün tazeliği, 4.55 ortalama ile daha sağlıklı ürünler olması ve 4.52 ortalama ile 

üreticiye ilave katma değer sağlaması ifadeleri izlemektedir (Çizelge 3).  

“Ekolojik ürün olması” ifadesine ortalama gelir seviyesi 4800 TL/ay altında ve 11 8001 TL/ay 

ve üzerinde gelire sahip gruptaki tüketiciler yerel gıda ürünleri satın almada çok etkili neden 

olarak göstermişlerdir. Gelir düzeyi 4801-6800 TL/ay, 6801-7800 TL/ay ve 9801-11800 

TL/aygelire sahip olan tüketiciler yerel gıda ürünleri satın almalarında ekolojik ürün olması 

ifadesine oldukça etkili neden olarak belirtmişlerdir. Gelir düzeylerine göre bu ifadeye katılma 

düzeyi açısından farklılık istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur. “Kırsal kaynakların 

sürdürülebilirliğinin sağlanması” ifadesine 1.,3.,4. ve 6. gruptaki tüketiciler oldukça etkili, 2. ve 

5. gruptaki tüketiciler orta derecede etkili bir neden olarak ifade etmişlerdir. Kırsal kaynakların 

sürdürülebilirliğinin sağlanması ifadesi açısından gelir gruplarına göre farklılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur. Sosyal statü ve sınıf etkisi 2. ve 3. gruplarda yerel gıda ürünleri 

satın almada orta derecede etkili, diğer gelir gruplarında ise biraz etkili bir neden olarak 

gösterilmiştir. Gelir grupları açısından bu ifadeye katılma düzeyi bakımından farklılık 

istatistiksel olarak anlamlı değildir. Kırsal kaynakların etkin kullanımına katkı sağlaması ifadesi 
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3. gruptaki tüketiciler tarafından çok etkili, diğer gelir gruplarındaki tüketiciler tarafından 

oldukça etkili bir neden olarak belirtilmiştir (Çizelge 3). 

İzmir’de yapılan bir çalışmada, yerel gıda tüketicilerinin satın alma motivasyonlarını etkileyen 

en etkili faktörler tazelik, kalite, temiz ve sağlıklı ürün, kimyasal kalıntı bulunmaması olarak 

sıralanmıştır (Şahin ve Miran, 2014). Mersin’deki tüketiciler geleneksel gıda ürünlerini 

güvenilir, alışkanlıklarına uygun, doğal, sağlıklı ve koruyucu içermedikleri için tercih ettiklerini 

belirtmiştir (Duru ve Seçer, 2019). Tekirdağ’da yapılmış araştırma sonuçlarına göre; 

tüketicilerin güvenilir, sağlıklı, doğal, lezzetli, taze ve ulusal ürünlere göre daha uygun fiyatlı 

olduğu için yerel gıda ürünlerini tercih ettikleri saptanmıştır (Can, 2020). 2016 yılında 

Erzurum’da yapılmış bir çalışmada, yöresel gıdaların tercih edilmesinin nedenleri; ürünlerinin 

güvenilirliği, kalitesi, rengi ve raf ömrü olarak belirlenmiştir (Kadanalı,ve Dağdemir, 2016). 

Cranfield et al. (2012) Kanada’da yaptığı çalışmada tüketicilerin yerel gıda satın alma nedenleri 

ürünün tazeliği, yerel üreticiye destek, ürünün kaynağı hakkında bilgi, kalite ve tat olarak 

saptanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılmış bir çalışmada, yerel gıda tüketicilerinin 

organik olması, ürünün kaynağı hakkında bilgi ve daha sağlıklı ürünler olması nedeniyle bu 

ürünleri tercih ettikleri belirlenmiştir (Zepeda and Li, 2006). 2005 yılında yapılmış bir 

araştırmada tüketicilerin ürünün çevresel etkisine, kökenine, kalite, tat ve tazeliğine önem 

verdikleri görülmüştür (Tregear and Ness, 2005). Brown (2003) tarafından yapılan araştırmada, 

tüketicilerin yerel gıda satın alırken ürünün taze ve kaliteli olması üzerine yoğunlaştığı 

saptamıştır. Doğu Anadolu Bölgesi’nde yapılan bir araştırmada, tüketicilerin doğal, lezzetli ve 

sağlıklı ürünler olması nedeniyle yöresel ürünleri tükettiklerini belirlemişlerdir (Dokuzlu vd., 

2019). Erzurum ilinde yapılan bir araştırmada, yoğun olarak küflü peynir tüketen tüketicilerin, 

kırsal kalkınmaya katkı vermek istedikleri ve aynı zamanda üründen sağlayacağı temel fayda 

(besin değeri, enerji ve vitamin ihtiyacını karşılama vb.) ve duyusal kalite (tat ve lezzet, aroma, 

koku) nedeniyle Erzurum küflü peynirini tüketmeyi tercih ettikleri belirlenmiştir (Baran ve 

Topçu, 2017).  

    Çizelge 3. Tüketicilerin gelir gruplarına göre yerel gıda ürünleri satın alma nedenleri 

İfadeler 

1. 

grup 

4800 

TL/ay 

altında 

2. 

grup 

4801-

6800 

TL/ay 

3. 

grup 

6801-

7800 

TL/ay 

4. 

grup 

7801-

9800 

TL/ay 

5. 

grup 

9801-

11800 

TL/ay 

6. 

grup 

11801 

TL/ay 

ve üst 

Likert 

Ortala 

ması 

 

Mevsiminde ulaşım 4.90 4.60 4.70 4.80 4.30 4.60 4.65 

Tazelik 4.90 4.40 4.70 4.70 4.60 4.40 4.63 

Daha sağlıklı ürünler 

olması 
4.80 4.60 4.50 4.60 4.40 4.50 4.55 

Üreticiye ilave katma değer 

sağlaması 
4.80 4.40 4.70 4.60 4.40 4.30 4.52 

Daha güvenilir ürünler 

olması 
4.30 4.60 4.50 4.50 4.40 4.40 4.47 

Geleneksel üretim şeklinin 

devam etmesine katkı 

sağlaması 

4.70 4.40 4.50 4.50 4.20 4.40 4.45 

Üreticiye güven 4.40 4.50 4.30 4.50 4.40 4.60 4.42 

Alışkanlıklar 3.60 3.70 4.00 4.20 3.30 3.30 4.42 

Doğal ürün olması 4.90 4.40 4.40 4.50 4.10 4.40 4.41 

**Kırsal kaynakların 

sürdürülebilirliğinin 

sağlanması 

4.70 4.30 4.50 4.50 3.60 4.60 4.38 
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*Ekolojik ürün olması 4.90 4.40 4.10 4.50 4.00 4.60 4.37 

Kimyasal kalıntılardan 

temiz bir ürün 
4.60 4.50 4.20 4.40 4.00 4.60 4.36 

Karbon ayak izini azaltması 4.70 4.20 4.30 4.50 3.60 5.00 4.35 

Adil kazanç sağlaması 3.80 4.40 4.40 4.60 3.90 4.60 4.33 

Çevre dostu üretim 

yöntemlerinin kullanılması 
4.60 4.50 4.10 4,30 3.60 4.90 4.32 

Ürünle ilgili deneyim ve 

tecrübe 
4.50 4.30 4.30 4.30 3.90 4.30 4.29 

Daha kaliteli olması 4.70 4.30 4.00 4.20 4.10 4.40 4.26 

Besin değeri yüksek 

ürünler olması 
4.30 4.30 4.40 4.10 3.90 4.30 4.24 

Kırsal göçün önlenmesine 

katkı 
3.50 4.20 4.60 4.40 3.90 4.10 4.20 

Bölge ekonomisinin 

kalkınmasına katkı 

sağlaması 

4.70 4.20 4.60 4.50 4.10 4.50 4.20 

Lezzet 4.40 3.70 4.20 3.90 4.00 3.80 4.03 

Kalitede istikrar 4.40 4.00 3.90 4.20 3.60 3.50 3.92 

Kalite/Fiyat arası uygunluk 3.30 3.60 3.60 3.90 3.90 3.30 3.64 

Kırsal kaynakların etkin 

kullanımına katkı 
4.20 4.20 4.60 4.40 4.10 4.30 3.64 

Sosyal çevre ve referans 

grupların etkisi 
3.10 3.40 3.30 3.50 2.90 3.20 3.29 

Görünüm 2.40 2.60 3.00 3.20 3.20 2.50 2.86 

Uzun süre muhafaza ve raf 

ömrü 
2.70 2.60 3.00 2.80 2.70 2.40 2.74 

Fiyatın diğer ürünlerden 

çok yüksek olmaması 
2.60 3.30 2.90 3.20 2.80 2.70 2.74 

Renk 2.30 2.60 2.90 2.80 2.60 2.10 2.62 

Sosyal statü ve sınıf etkisi 2.40 2.60 2.50 2.40 1.80 2.30 2.39 

Medyanın etkisi 1.70 2.10 2.00 2.40 1.70 1.30 1.94 

1: Etkisiz 2: Biraz etkili 3: Orta derecede etkili 4: Oldukça etkili 5: Çok etkili 

*Kruskal-Wallis testine göre gruplar arasında farklılık p≤ 0.05 anlamlıdır. 

**One-WayAnova testine göre gruplar arasında farklılık p≤ 0.05 anlamlıdır. 

 

Tüketicilerin yaş gruplarına göre satın alma nedenleri Çizelge 4’te verilmiştir. “Bölge 

ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlaması” ifadesine 1. ve 2. gruptaki daha genç tüketiciler 

yerel gıda ürünleri satın almada orta derecede etkili, 40 yaş ve üzerindeki tüketiciler ise çok 

etkili neden olarak belirtmişlerdir. Yaş gruplarına göre bu ifadeye katılma düzeyi açısından 

farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.  

“Üreticiye katma değer sağlaması” ifadesine daha genç tüketiciler (1. gruptaki tüketiciler) yerel 

gıda ürünleri satın almada orta derecede etkili, daha yaşlı tüketiciler (2, 3, 4 ve 5. gruptaki 

tüketiciler) çok etkili neden olarak ifade etmişlerdir. Üreticiye katma değer sağlaması ifadesi 

açısından yaş gruplarına göre farklılık anlamlı bulunmuştur. Geleneksel üretim şeklinin devam 

etmesine katkı sağlaması ifadesi 30 yaş ve altı tüketiciler orta derecede etkili, 50 ile 59 yaş 

arasındaki tüketiciler oldukça etkili,  diğer yaş grubundaki tüketiciler ise yerel gıda ürünleri 

satın almada çok etkili neden olarak göstermişlerdir. “Yerel gıdaların daha sağlıklı ürünler 

olması” ifadesine 1. ve 4. gruptaki tüketiciler haricinde, diğer gruptaki tüketiciler yerel gıda 

ürünlerini satın almada çok etkili bir neden olarak belirtmişlerdir. Yaş gruplarına göre “Yerel 
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gıdaların daha sağlıklı ürünler olması” ifadesi açısından farklılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur.  

   Çizelge 4. Tüketicilerin yaş gruplarına göre yerel gıda ürünleri satın alma nedenleri 

İfadeler 

1. 

grup 

(30 yaş 

ve altı) 

2. 

grup 

(30-39 

yaş) 

3. 

grup 

(40-49 

yaş) 

4.  

grup 

(50-59 

yaş) 

5.  

grup 

(60 yaş 

ve üzeri) 

Likert 

Ortalaması 

Mevsiminde ulaşım 4.60 4.70 4.70 4.50 4.50 4.65 

Tazelik 4.90 4.90 4.50 4.60 4.60 4.63 

*Daha sağlıklı ürünler 

olması 
3.70 4.70 4.60 4.30 4.90 4.55 

*Üreticiye ilave katma 

değer sağlaması 
3.70 4.50 4.60 4.60 4.90 4.52 

Daha güvenilir ürünler 

olması 
4.00 4.70 4.40 4.30 4.70 4.47 

*Geleneksel üretim 

şeklinin devam 

etmesine katkı 

sağlaması 

3.00 4.50 4.60 4.40 4.80 4.45 

Üreticiye güven 4.00 4.50 4.50 4.30 4.60 4.42 

Alışkanlıklar 4.00 3.70 3.90 3.40 3.80 4.42 

Doğal ürün olması 3.90 4.30 4.50 4.30 4.90 4.41 

Kırsal kaynakların 

sürdürülebilirliğinin 

sağlanması 

3.60 4.10 4.50 4.50 4.80 4.38 

Ekolojik ürün olması 3.90 4.10 4.50 4.30 4.70 4.37 

Kimyasal kalıntılardan 

temiz bir ürün 
3.90 4.40 4.50 4.10 4.60 4.36 

Karbon ayak izini 

azaltması 
4.10 4.10 4.40 4.40 4.80 4.35 

Adil kazanç sağlaması 3.90 4.50 4.40 4.00 4.70 4.33 

Çevre dostu üretim 

yöntemlerinin 

kullanılması 

3.90 4.20 4.20 4.40 4.80 4.32 

Ürünle ilgili deneyim 

ve tecrübe 
4.40 4.10 4.40 4.20 4.50 4.29 

Daha kaliteli olması 4.30 4.00 4.40 3.90 4.70 4.26 

Besin değeri yüksek 

ürünler olması 
4.10 4.30 4.30 3.70 4.60 4.24 

*Bölge ekonomisinin 

kalkınmasına katkı 

sağlaması 

3.60 4.30 4.60 4.50 4.70 4.20 

Kırsal göçün 

önlenmesine katkı 
3.60 3.80 4.50 4.00 4.70 4.20 

Lezzet 4.70 4.00 3.80 4.20 4.20 4.03 

Kalitede istikrar 4.30 3.60 3.90 3.80 4.50 3.92 

Kalite/Fiyat arası 

uygunluk 
3.60 3.60 3.60 3.70 3.80 3.64 

Kırsal kaynakların etkin 

kullanımına katkı 
3.70 4.00 4.50 4.30 4.80 3.64 
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Sosyal çevre ve referans 

grupların etkisi 
3.10 3.00 3.40 3.00 4.00 3.29 

Görünüm 2.90 2.80 2.80 2.90 3.00 2.86 

Uzun süre muhafaza ve 

raf ömrü 
3.40 2.50 2.50 3.10 3.10 2.74 

Fiyatın diğer ürünlerden 

çok yüksek olmaması 
3.90 2.50 3.20 2.80 3.00 2.74 

Renk 3.10 2.70 2.40 2.40 3.10 2.62 

Sosyal statü ve sınıf 

etkisi 
2.60 2.00 2.30 2.30 3.30 2.39 

Medyanın etkisi 2.10 1.60 1.80 2.10 2.50 1.94 

1: Etkisiz 2: Biraz etkili 3: Orta derecede etkili 4: Oldukça etkili 5: Çok etkili 

*One-WayAnova testine göre gruplar arasında farklılık p≤0.05 anlamlıdır. 

 

Tüketicilerin Yerel Gıda Ürün Çeşitlerine Göre Satın Alma Sıklığı 

Tüketicilerin sık sık satın aldıkları yerel gıda ürünleri sırasıyla; 4.24 ortalama ile taze sebze, 

4.20 ortalama ile zeytinyağı ve 4.11 ortalama ile taze meyvedir. Bu ürünleri kuru yemişler 

(3.79), kuru meyveler (3.75), bakliyat ürünleri (3.61), salça (3.52), süt ürünleri (3.21) ve pekmez 

(3.20) izlemektedir. Ankete katılan tüketicilerin bazen satın aldıkları ürünler; et (2.73), unlu 

mamuller (2.69), reçeldir (2.66). İşlenmiş ürünler, ambalajlı ürünler ve konserve ürünleri ise 

nadiren satın alınan ürünlerdir. Tüketicilerin %53.30’u zeytinyağını, % 40.20’si taze sebzeyi, 

% 34.80’i taze meyveyi daima aldıklarını ifade etmişlerdir (Çizelge 5). Ankete katılan 

tüketiciler, Çizelge 5’de belirtilen ürünler dışında yumurta, tavuk, bal, tereyağı, ekmek, nar 

ekşisi ve tarhana satın aldıklarını ifade etmişlerdir. 

İzmir’de yapılmış bir çalışmada, yerel gıda ürünleri satın alan tüketicilerinin satın almayı en çok 

tercih ettikleri ürün grupları incelenmiştir. Tüketicilerin taze meyveyi ve taze sebzeyi en çok 

tüketmeyi tercih ettikleri saptanmıştır (Şahin, Miran,  2014). Kadanalı ve Dağdemir (2016), 

tüketicilerin %51’i peyniri, %24’u tereyağını, %14’ü et ürünlerini ve %11’i balı yerel gıda 

ürünleri olarak satın aldıkları belirlenmiştir. Duru ve Seçer (2019) tarafından yapılan 

araştırmada, tüketicilerin %65’i süt ürünleri, %12.3’ü konserve ürünleri, %8.6’sı kuru gıda 

ürünleri, %6’sı ise unlu mamulleri, yerel gıda ürünleri olarak satın almayı tercih ettikleri 

saptanmıştır. Dokuzlu vd. (2019) yaptıkları çalışmada, tüketicilerin en fazla yöresel peynirleri 

tercih ettikleri bunu bal, tereyağı ve zeytin izlemektedir. 

       Çizelge 5. Tüketicilerin yerel gıda ürün çeşitlerine göre satın alma sıklığı (%) 
 

Yerel gıda ürünleri 

Hiç 

 (1) 

Nadiren 

(2) 

Bazen 

(3) 

Sık sık 

(4) 

Daima 

(5) 

Likert  

Ortalaması 

Taze sebze - 2.20 12.00 45.70 40.20 4.24 

Zeytinyağı 5.40 5.40 5.40 30.40 53.30 4.20 

Taze meyve - 3.30 17.40 44.60 34.80 4.11 

Kuru yemişler (ceviz, 

badem, fındık vb.) 
2.20 9.80 19.60 44.60 23.90 3.79 

Kuru meyveler (incir, üzüm, 

kayısı vb.) 
2.20 9.80 22.80 41.30 23.90 3.75 

Bakliyat ürünleri (nohut, 

kuru fasulye, mercimek vb.) 
6.50 13.00 17.40 39.10 23.90 3.61 

Salça 7.60 18.50 17.40 27.20 29.30 3.52 
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Süt ürünleri 12.00 18.50 26.10 23.90 19.60 3.21 

Pekmez 13.00 19.60 23.90 21.70 21.70 3.20 

Et 20.70 25.00 27.20 15.20 12.20 2.73 

Unlu mamuller 19.60 31.50 21.70 15.20 12.00 2.69 

Reçel 28.30 22.80 18.50 15.20 15.20 2.66 

İşlenmiş et ürünleri (sucuk, 

pastırma vb.) 
30.40 33.70 19.60 13.00 3.30 2.25 

Ambalajlı sebzeler 48.90 22.80 22.80 5.40 - 1.85 

Konserve ürünleri 42.40 33.70 21.70 2.20 - 1.84 

 

Tüketicilerin Yerel Gıda Ürünlerini Satın Alma Noktalarından Satın Alma Sıklığı 

Tüketicilerin, Covid-19 pandemi öncesinde ve Covid 19 pandemi sürecinde yerel gıda 

ürünlerini satın alma noktalarından satın alma sıklıkları Çizelge 6’da verilmiştir. Tüketicilerin 

pandemi öncesi ve pandemi süresince yerel gıdaları topluluk destekli gıda gruplarından bazen 

satın aldıkları belirlenmiştir.  

Tüketiciler, pandemi öncesi yerel gıda ürünlerini pazardan sık sık, pandemi süresince bazen 

satın aldıklarını belirtmişlerdir. Pandemi döneminde pazarların belli bir süre kapalı olması, 

pazarlar açıldıktan sonra ise tüketicilerin hastalık bulaşması korkusu ile belli bir süre pazarları 

çok tercih etmedikleri ifade edilebilinir. Pandemi öncesi ve pandemi süresince yerel gıda 

ürünlerini pazardan satın alma açısından farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Pandemi öncesinde yerel gıda ürünlerini internetten satın alma sıklığı nadiren iken, pandemi 

süresince artış görülmüştür. Pandemi öncesi ve sonrası internetten yerel gıda ürünleri satın alma 

açısından farklılık anlamlı bulunmuştur. Doğal ürün mağazalarından satın alma pandemi 

öncesinde 2,59 puanla bazen iken, pandemi süresince 2,68 puanla biraz artış göstermiştir. Hem 

doğal ürün mağazalarından hem de tanıdıklardan satın alma sıklığının artması pandemi ile 

birlikte tüketicilerin daha sağlıklı ürünlere yönelmelerinin etkisinin olduğu söylenebilir. 

 

Çizelge 6. Ankete katılan tüketicilerin Covid-19 öncesi ve Covid-19 döneminde  

yerel gıdaları satın alma noktalarından satın alma sıklıkları 

Satın Alma Noktaları Covid–19 Pandemi öncesi Covid–19 Pandemi 

süresince  

Gıda Toplulukları 3.42 3.47 

*Pazar 3.65 3.18 

Direkt Üretici 3.17 3.06 

*İnternetten 2.02 2.48 

Market 2.95 2.96 

Bakkal 2.18 2.19 

Şarküteri 2.32 2.26 

Tanıdıklar 2.68 2.72 

Doğal Ürün Mağazaları 2.59 2.68 

1:Hiç, 2:Nadiren, 3:Bazen, 4:Sıksık, 5:Daima 

*p≤ 0.05 paired sample teste göre gruplar arası fark anlamlıdır. 
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Erzurum’da yapılan bir çalışmada tüketicilerin %40’ı şarküteriden, %31’i pazardan, %29’u 

marketten yöresel gıda ürünlerini satın aldıkları belirlenmiştir (Kadanalı ve Dağdemir, 2016). 

Mersin’de tüketicilerin sırasıyla market, pazar, tanıdıklar ve direkt üreticilerden alışveriş yapmayı 

tercih ettikleri saptanmıştır (Duru ve Seçer, 2019). Can (2020) tarafından yapılan araştırmada, 

tüketicilerin satın alma noktası tercihinde önceliği marketlere verdiğini, bunu direkt üretici, 

bakkal ve şarküterinin izlediğini, pazar ve internetten alışverişin ise tercih edilmediği 

belirlenmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde yapılan bir araştırmada; tüketicilerin yöresel ürünleri 

genellikle seyahatlerinde doğrudan yöresinden satın almayı tercih ettikleri, bunu 

marketlerin/süpermarketlerin ve yöresel ürünleri satan dükkânların izlediği belirlenmiştir. Ayrıca, 

çalışmada tüketiciler yöresi dışında satılan ürünlere güvenmediklerini ifade etmişlerdir (Dokuzlu, 

vd., 2019). 

 

Tüketicilerin Yerel Gıda Ürünlerine Yönelik Tutumları 

Tüketicilerin %83.30’u “Yerel üreticileri ve ürünlerini desteklemek önemlidir” ifadesine 4.83 

ortalama ile tamamen katıldıklarını belirtmişlerdir. Bunu, 4.77 ortalama ile “Yerel ürünleri satın 

alarak yerel ekonomiyi desteklerim” ve 4.76 ortalama ile “Yerel üreticiler devlet tarafından daha 

fazla desteği hak ediyor” ifadeleri izlemektedir. Tüketicilerin %79.30’u “Yerel üreticiler devlet 

tarafından daha fazla desteği hak ediyor”, %75’i “Gıda kaynağı bilgisinde şeffaflık isterim” ve 

%58.70’i “Yerel gıdalar kısa tedarik zinciri sağlar” ifadelerine tamamen katıldıklarını ifade 

etmişlerdir (Çizelge 7).  

“Yerel gıdaların gıda güvenliğinden endişe duyuyorum”, “Yerel gıdalar satın alarak gıda milinin 

kısalmasına özen gösteririm”, “Her tüketici sosyal olarak sorumlu perakendecilerce satılan yerel 

gıdaları satın alarak topluma pozitif katkı sağlar” ve “Yerel gıdalar yerel tarım arazilerinin 

korunmasına yardımcı olur” ifadelerine tüketiciler katıldıklarını belirtmişlerdir (Çizelge 7). 

“Yerel gıda ürünlerinin genel olarak Genetiği Değiştirilmiş Ürünler (GDO) olacağını 

düşünmüyorum” ifadesine tüketicilerin %34.80’i ne katıldıklarını ne de katılmadıklarını, 

%14.10’u katılmadıklarını, %5.40’ı hiç katılmadıklarını, %21.70’i katıldıklarını, %23.90’ı 

tamamen katıldıklarını ifade etmişlerdir. Tüketiciler “Yerel gıda tedarikinde görev alırım”, 

“Yerel gıdaların renkleri daha gözalıcıdır” ve “Yerel gıda ürünlerinde pestisit bulunmayacağı 

kanısındayım”  ifadelerine ne katıldıkları ne de katılmadıklarını belirtmişlerdir (Çizelge 7). 

 

Çizelge 7. Ankete katılan tüketicilerin yerel gıda ürünlerine yönelik tutumları (%)  

 

İfadeler 
1 2 3 4 5 

Likert 

Ortalaması 

Yerel üreticileri ve ürünlerini desteklemek 

önemlidir 
- - - 16.70 83.30 4.83 

Yerel ürünleri satın alarak yerel ekonomiyi 

desteklerim 
- - 3.30 16.30 80.40 4.77 

Yerel üreticiler devlet tarafından daha fazla 

desteği hak ediyor 
- 1.10 1.10 18.50 79.30 4.76 

Gıda kaynağı bilgisinde şeffaflık isterim - - 3.30 21.70 75.00 4.72 

Yerel gıdalar kısa tedarik zinciri sağlar - - 7.60 33.70 58.70 4.51 

Gıda güvenliğinden endişe duyuyorum 2.20 5.40 8.70 17.40 66.30 4.40 

Yerel gıdalar alarak gıda milinin kısalmasına 

özen gösteririm 
- 1.10 15.20 34.80 48.90 4.32 
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Her tüketici sosyal olarak sorumlu 

perakendecilerce satılan yerel gıdaları satın 

alarak topluma pozitif katkı sağlar 

1.10 1.10 14.10 40.20 43.50 4.24 

Yerel gıdalar yerel tarım arazilerinin 

korunmasına yardımcı olur 
- 3.30 15.40 36.30 45.10 4.23 

Yerel gıdalar geleneksel üretim 

yöntemlerinin korunmasını sağlar 
1.10 1.10 12.00 46.70 39.10 4.22 

Yerel gıdaların üretim şeklinin doğa için 

daha iyi olduğuna inanırım 
1.10 4.30 17.40 26.10 51.10 4.22 

Rekabet sağlanabilmesi için yerel ürün satın 

alma niyetindeyim 
1.10 1.10 20.70 29.30 47.80 4.22 

Yerel ürün satın almak tarım işçilerine destek 

olur 
1.10 4.30 14.10 39.10 41.30 4.15 

Yerel gıdaların şekli ve görüntüsünden 

memnunum 
- 3.30 14.10 50.00 32.60 4.12 

Yerel olarak üretilmiş ürünler diğerlerinden 

daha lezzetlidir 
2.20 1.10 18.50 45.70 32.60 4.05 

Yerel gıdaların daha kaliteli olduğuna 

inanıyorum 
- 2.20 25.00 38.00 34.80 4.05 

Yerel kaynaklardan gelen ürünler daha 

besleyicidir 
2.20 2.20 23.90 44.60 27.20 3.92 

Yerel kaynaklardan gelen ürünler daha 

sağlıklıdır 
1.10 2.20 30.40 40.20 26.10 3.88 

Büyük marketlerden gıda alışverişi yapmanın 

yerel üreticiyi iflas ettireceğinden endişe 

ederim 

4.30 5.40 27.20 27.20 35.90 3.85 

Yerel ürünlerin ileride hastalık yaratma riski 

daha azdır 
1.10 6.50 30.40 39.10 22.80 3.76 

Yerel ürünlerde gıda kaynaklı hastalık riski 

daha düşüktür 
1.10 7.60 35.90 34.80 20.70 3.66 

Yerel çiftçiler çalışanlarına kurumsal tarım 

işletmelerinden daha iyi davranır 
1.10 9.80 35.90 29.30 23.90 3.65 

Yerel gıda ürünlerinin genel olarak GDO'lu 

olacağını düşünmüyorum 
5.40 14.10 34.80 21.70 23.90 3.45 

Yerel gıda tedarikinde görev alırım 10.90 13.00 22.80 27.20 26.10 3.45 

Yerel ürün satın almak tasarruf etmemize 

olanak sağlar 
5.40 22.80 27.20 27.20 17.40 3.28 

Yerel gıdaların renkleri daha gözalıcıdır 3.30 13.00 46.70 29.30 7.60 3.25 

Yerel gıda ürünlerinde pestisit 

bulunmayacağı kanısındayım 
7.60 20.70 34.80 21.70 15.20 3.16 

1: Hiç katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Ne katılıyorum ne katılmıyorum, 4: Katılıyorum, 5: Tamamen 

katılıyorum 
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Sonuç 

İzmir ilinde yer alan topluluk destekli gıda gruplarına katılan tüketicilerin, yerel gıda ürünlerini 

satın almada en etkili gördükleri nedenler sırasıyla; ürünlerin mevsiminde bulunması, tazeliği, 

daha sağlıklı ürünler olması ve üreticiye ilave katma değer sağlamasıdır. Ürünün ekolojik 

olması, kırsal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kırsal kaynakların kullanımına 

katkı sağlaması ifadeleri farklı gelir gruplarında farklı önem arz etmiştir. Yerel gıdaların bölge 

ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlaması, üreticiye katma değer sağlaması ve daha sağlıklı 

ürünler olması ifadelerine, farklı yaş gruplarındaki tüketiciler tarafından farklı davranışlar 

göstermişlerdir. Tüketiciler tarafından, en çok satın alınan yerel gıdalar taze sebze ve 

zeytinyağıdır. Pandemi döneminden önce en çok tercih edilen yerel gıda satın alma noktası 

pazarlar ve gıda toplulukları iken, pandemi döneminde pazarlardan alışveriş azalmış, internetten 

alışverişte pandemi öncesine göre artış gözlemlenmiştir. 

Yerel kavramı farklı demografik özelliklerdeki tüketiciler arasında bölge, mahalle, şehir, ülke 

ve coğrafya gibi farklı yorumlanmış, bu durum anlam kargaşası olduğunu göstermiştir. Gıda 

topluluklarından alışveriş yapan tüketicilerin eğitim ve gelir seviyesi yüksek olmasına rağmen, 

eğitim ve gelir seviyesi yüksek olan bu tüketici kitlesinde bile yerel gıdalara karşı bilgi ve bilinç 

eksikliği olduğu görülmektedir. Tüketicilere yerel gıdalar konusunda, halk eğitim 

merkezlerinde, okullarda, çeşitli özel kurum ve kuruluşlarda yapılacak toplantılar, konferanslar 

ve geleneksel/sosyal medyada yerel gıdaların önemine yönelik bilinçlendirme çalışmalarının 

yapılması, üretimde şeffaflığın sağlanması bu ürünlerin tüketiminin arttırılmasında önemli 

katkılar sağlayacaktır. Yapılan bu çalışmada, tüketicilerin yerel ürünleri satın almasında en 

önemli gördükleri faktörlerden biri daha sağlıklı ürünler olmasıdır. Bu nedenle, yerel ürünlerin 

pazarlanmasında sağlığa olan faydaları araştırılarak, bu araştırma sonuçlarının kamuoyunda 

paylaşılması yerel gıdaların satışının artmasına neden olacağı düşünülmektedir. Tüketiciler 

tarafından tüketimi artan yerel gıdalar; üreticilerin ve küçük işletmelerin kalkınmasına, 

yayılmasına ve rekabet ettikleri büyük ölçekli üreticilere karşı korunmasına olanak sağlayarak, 

çiftçi refahının ve istihdamın artmasına, fiyatların konvansiyonel ürünlere yaklaşmasına imkân 

tanıyacaktır. Yerel gıda ürünlerinin önemini ortaya koyabilmek için kamu spotları ve reklam 

filmlerden yararlanılarak tüketicilerin bilinçlendirme çalışmalarının yapılması önemlidir.  

Türkiye’de potansiyel tüketici grubu bulunan yerel gıdaların tüketiminin arttırılması için, bu 

konuda çalışmaların sayısının arttırılması tüketicilerinde bilinç düzeyinin artmasına yol 

açacaktır.  
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Özet 
Artan dünya nüfusuna paralel olarak tarımsal ürünlere talep yıllar içinde artış göstermektedir. 

Bunun yanında iklim değişikliğine bağlı kuraklık ise ciddi oranda ürün kaybına sebep 

olmaktadır. Çevre kirliliği, küresel ısınma gibi iklim değişikliğine neden olan etmenler, kurak 

dönemlerde artışa neden olmaktadır. Başlıca gıda maddeleri arasında yer alan tahıl ürünleri hem 

ülkemizde hem de dünyada değişen koşullardan ciddi oranda etkilenmektedir. Dolayısıyla kurak 

koşullarda yetişebilen ve mevcut tahıl ürünlerine alternatif olabilecek sürdürülebilir tarımsal 

hammaddelere hem ilgi hem de ihtiyaç artış göstermektedir. Gıda erişebilirliği ve yeterli gıda 

arzı açısından, buğday, pirinç, mısır gibi temel hububat ürünlerinin yanı sıra bu alandaki ihtiyacı 

karşılamak adına kuraklık toleransı yüksek, besin kalitesi yeterli alternatiflerin geliştirilmesi 

kaçınılmaz bir hal almaya başlamıştır.  

Tahılımsılar (Pseudo-tahıllar) olarak da nitelendirilen Amarant gibi bitkiler bu konuda umut 

vadetmektedir. Tüm dünyada birçok doğa ve iklim şartında yetiştirilebilen Amarant bitkisi, 

sebze olarak kullanılabilen yaprakları ve un haline getirilebilen tohumu ile hububat olarak 

kullanım potansiyeli olan nadir kültür bitkilerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Asya, Afrika 

ve Amerika kıtasını kapsayan büyük bir coğrafyada yetişebilen Amarant, geniş bir genetik 

çeşitliliğe sahip olmanın yanında kuraklığa ve abiyotik strese karşı da dirençlidir. Tüm bunların 

yanında bulmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca vegan, vejetaryen ve ketojenik beslenme 

yapıları için de alternatif oluşturabilir niteliklere sahiptir. 

Amarant bitkisinin tahıl olarak değerlendirilebilen tohum kısmı, yüksek oranda protein 

içermekte olup esansiyel aminoasitlerden lisin ve metiyonince zengindir. 2000’li yıllardan 

günümüze kadar yapılan çalışmalarda, yüksek tohum verimi sağlayabilen ticari türleri ıslah 

edilmiştir. Amarant tohumu kullanılarak; fırıncılık ürünleri, ekmek, salata sosları, süt alternatifi 

içecekler gibi geniş çeşitlilikte ürünler üretilebilmiştir. Ne var ki bünyesinde doğal olarak 

bulunan fitatlar, şelatlayıcılar gibi bileşenlerin çeşitli teknolojik işlemlerle azaltılması ya da 

uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu anlamda özellikle laktik fermentasyonun, Amarant gibi fitat 

içeren tahılımsıların doğal bileşimine bağlı olumsuzlukları gidermede başarılı şekilde 

uygulanabildiği tespit edilmiştir.  

Yapılan çalışmalarda Amarant unundan yapılan ekmeklerin buğdaydan yapılan ekmeklere 

kıyasla çok daha yüksek besleyicilikte ürünler elde edilebildiği, yüksek oranda lif ve mineral 

içerdiği tespit edilmiştir. Bunun yanında da ürünlerin hacim artışı daha az, daha koyu renkli 

olduğu da belirtilmiştir. Makarna denemelerinde de Amarant unundan faydalanılmış ve karışım 

olarak kullanılabileceği çalışmalar yapılmıştır. Geleneksel olarak yeşil yapraklarının sebze 

olarak tüketimi yaygın olsa da tohumunun tahıl alternatifi olarak kullanımı görece yeni bir 

alandır. Ayrıca tohum verimi tür ve genotip gibi faktörlerden önemli ölçüde etkilenmektedir.  

Bu çalışmada sürdürülebilir tahıl kaynağı olarak amarantın değerlendirilmesi üzerine yapılan 

çalışmalar incelenmiş ve bu bitkinin hububat sektörü açısından yakın gelecekte sağlayabileceği 

olanaklar ile kısıtlar değerlendirilmiştir. 
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Giriş 

Tarımın gelişimi yaklaşık 10.000 yıl öncesine dayanmaktadır. İnsanlar Paleolitik dönem (taş 

devri) süresince avlanarak ve bölgedeki besinleri (toplayıcılık) tüketerek gıda ihtiyaçlarını 

karşılamışlardır. Bu kaynakların azalması durumunda ise insanlar daha düşük miktar ve 

kalitedeki besinlere yönelmek zorunda kalmışlardır. Üst Pleistosen (buzul çağı) sonrası 

başlayan iklim değişiklikleri nedeniyle insan hayatında yeni beslenme sistemine geçilmiştir. 

Neolitik çağ (yeni taş devri) olarak adlandırılan bu dönemde; insan beslenmesi için kullanılan 

yöntem avcılık- toplayıcılık olmaktan çıkıp, tarım ve hayvancılık dönemleri başlamıştır. 

Ortadoğu’da gelişmeye başlayan tarım sayesinde hem eski uygarlıklar gelişim sağlamış hem de 

insan beslenmesinde büyük değişiklikler yapılmasına neden olmuştur. Hububat ürünlerinin 

tüketimi ise bu değişikliklerden biridir (Güngör, 1998; Stepniak ve Koning, 2006).  

Avcı-toplayıcı dönemde insan beslenmesi ile hububat ilişkisini başlatmıştır. Türkiye’nin 

güneydoğusunu da içerisinde bulunduran Bereketli Hilal bölgesinde yerleşik hayata geçilmesi, 

tarım kültürünü ve buğday tarımını başlatmıştır. Bahsi geçen Bereketli Hilal bölgesinde binlerce 

bitki türü bulunmaktadır. Bu binlerce tür arasında ilk evcilleştirilebilen bitkiler buğday (einkorn 

ve emmer), burçak, arpa, bezelye, nohut, keten ve mercimektir (Atar, 2017). Buğday, Eski 

Dünya tarımının evrensel tahılı ve dünyanın önde gelen ekin bitkisidir (Peng ve ark., 2011). 

Arpa ve buğdayın diğer taneli bitkilere göre verimi ve besleyici değeri yüksektir. Buğday deniz 

seviyesinden çok yüksek mesafelere kadar uyum sağlayabilen, yetiştirilme süresi kısa ve 

kolaydır. Hasat sonrası depolanması kolay ve dayanıklıdır. Türkiye’de toplumun temel 

besinlerini tahıl ve tahıl ürünleri oluşturmaktadır. Bireyin günlük enerji ihtiyacının %43’ünü 

tahıl ve tahıl ürünleri ile sağlanmaktadır. 2000’li yıllarda küresel enerji ihtiyacının %48’i 

hububat grubu gıdalardan sağlanmakta olup, 2050 yılında bu ihtiyacın %41 oranında olacağı 

öngörülmektedir (Atar, 2017). Hububat grubunun temel tahılları sayılabilecek arpa, buğday, 

yulaf, çavdar, pirinç ve mısırın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2020- 2016 

verileri Çizelge 1’de verilmektedir (FAO, 2022). Gün geçtikçe tahıl grubu ürünlerin üretimi ve 

üretim alanı artmış olmasına rağmen, hububat veya alternatifi ihtiyacı da artmaktadır. 

Çizelge 1. Başlıca hububat ürünlerinin senelere göre dünya üretim değerleri (FAO, 2022) 

  2020 2019 2018 2017 2016 

M
ıs

ır
 

 

Verim (kg/ha) 57547 58127 57542 57452 57372 

Üretim (ton) 1162352997 1141359868 1124261256 1138724080 1127446413 

Alan (ha) 201983645 196356719 195380870 198202952 196515250 

P
ir

in
ç 

 

Verim (kg/ha) 46089 46312 45795 45539 45377 

Üretim (ton) 756743722 749189908 759066702 747410272 734073708 

Alan (ha) 164192164 161771753 165751531 164123804 161773361 

Ç
av

d
ar

 
 

Verim (kg/ha) 33781 30180 26723 30248 29537 

Üretim (ton) 15022273 12824590 10716767 13004048 12999190 

Alan (ha) 4446927 4249344 4010321 4299205 4401000 

Y
u

la
f 

 

Verim (kg/ha) 25769 24497 23279 25540 24777 

Üretim (ton) 25181805 23132209 22592954 25333605 23298955 

Alan (ha) 9772003 9442747 9705418 9919373 9403427 

B
u

ğ
d

ay
 

 

Verim (kg/ha) 34744 35432 34222 35377 34150 

Üretim (ton) 760925831 764980821 732139584 772290608 748435124 

Alan (ha) 219006893 215899861 213938636 218302021 219163521 

A
rp

a 
 

Verim (kg/ha) 30432 31060 29243 31014 30266 

Üretim (ton) 157030764 158462601 139832047 148481847 146384288 

Alan (ha) 51601372 51018550 47818049 47875933 48365743 
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Çizelge 2. Türkiye 2016-2020 seneleri hububat verileri (FAO, 2022)  

 

Ülkemizdeki 2016-2020 seneleri Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) hububat 

verim, üretim ve alan verileri Çizelge 2’de verilmektedir. Geçmişten günümüze, ülkemizde de 

hububat üretim miktarında (arpa, buğday, yulaf, çavdar, pirinç ve mısır) ve üretim alanında, 

senelere göre dalgalanmalı, artış gözlemlenmektedir. Bu artışlar değerlendirildiğinde, gün 

geçtikçe tahıl ihtiyacının arttığı ve üretimin arttırılması veya alternatiflerin geliştirilmesine 

ihtiyaç olduğu olgusunu desteklemektedir. 

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC-International Grains Council) 2013/2014-2020/2021 

seneleri aralığında dünyadaki toplam buğday, mısır, pirinç ve arpa üretim ile tüketim miktarları 

Çizelge 3’de verilmektedir.  

Çizelge 1. Dünyada hububat üretim ve tüketim hammadde değerleri (IGC, 2022) 

 Milyon 

Ton 
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Buğday 
Üretim 718.3 732.2 739.7 757.0 761.7 732.1 760.7 774.3 

Tüketim 698.5 716.3 719.8 736.7 742.1 739.6 745.0 770.6 

Mısır 
Üretim 1031.8 1061.2 1023.1 1135.8 1094.6 1134.5 1131.4 1136.1 

Tüketim 971.7 1031.2 1000.4 1091.3 1120.5 1151.8 1159.9 1155.4 

Pirinç 
Üretim 481.7 484.3 478.3 492.7 494.6 499.2 500.2 509.5 

Tüketim 478.0 476.9 472.3 483.0 485 487.6 495.1 508.9 

Arpa 
Üretim 144.6 143.7 149.4 148 143.5 140.3 157.6 158.6 

Tüketim 140.8 144.5 147.0 147.2 146.9 142.1 153.6 157.8 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 
M

ıs
ır

 Verim (kg/ha) 94182 92516 96358 94034 94127 

Üretim (ton) 6400000 5900000 5700000 6000000 6500000 

Alan (ha) 679537 637726 591544 638065 690553 

P
ir

in
ç Verim (kg/ha) 79272 82188 78244 79102 78151 

Üretim (ton) 920000 900000 940000 1000000 980000 

Alan (ha) 116056 109505 120137 126419 125398 

Ç
av

d
ar

 Verim (kg/ha) 26312 31680 28854 27672 28373 

Üretim (ton) 300000 320000 320000 310000 295681 

Alan (ha) 114016 101011 110902 112027 104211 

Y
u

la
f Verim (kg/ha) 22640 22152 24574 24187 27773 

Üretim (ton) 225000 250000 260000 265000 314528 

Alan (ha) 99381 112855 105802 109563 113251 

B
u

ğ
d

ay
 Verim (kg/ha) 27070 28060 27440 27811 29647 

Üretim (ton) 20600000 21500000 20000000 19000000 20500000 

Alan (ha) 7609868 7662273 7288622 6831854 6914632 

A
rp

a 

Verim (kg/ha) 24815 29359 26911 26565 26840 

Üretim (ton) 6700000 7100000 7000000 7600000 8300000 

Alan (ha) 2700023 2418312 2601207 2860889 3092442 
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Çizelge 3’de, yıllara göre hububat üretiminde ve tüketiminde artış gözlemlenmektedir. Veriler 

değerlendirildiğinde, üretim miktarı ile tüketim miktarı arasındaki farkın giderek azaldığı 

gözlemlenmek olup, bu durum tahılların gelecekte tüketim miktarını karşılama konusunda 

yetersiz kalabileceği düşüncesini doğurmaktadır. 

Bahsi geçen tahıllar, ülkemizde sadece tarımsal faaliyetlerde önemli bir yere sahip değil, ülke 

ekonomisi için de önemli bir etkiye sahiptir. Çok uzun yıllardır ülkemiz tahıl üretiminde dışarıya 

bağımlı değil, kendi üretimi kendisine yeten bir yapıdadır. Ancak 2008’den beri gözlenen 

erozyon, tarım alanlarındaki kontrolsüz şehirleşme, büyükşehirlere olan göçler ve işgücü kaybı 

sebebiyle tarımsal üretimde azalmalar gözlemlenmektedir. Dolayısıyla da üretimin nüfus 

ihtiyacını karşılama oranı azalmaktadır. Ülkelerin yeterli beslenme yönünden kendilerine 

yetebilmeleri gerektiği, gelecekte tarımsal üretim miktarının buna karar vereceği 

düşünülmektedir. Coğrafi ve iklim koşulları, toplumsal beslenme alışkanlıkları ve ekonomik 

yapı, tarımsal üretimin üzerinde etkileri olduğu bilinen konulardır. Ülkemizde hububat 

yetiştiriciliği yapılan, karasal iklimin yaşandığı bölgelerde, meydana gelen iklimsel olayların 

tarımsal üretimi etkilediği, bazı senelerde kuraklık sebebiyle üretim miktarında azalış olduğu 

gözlemlenmiştir (Olgun ve ark., 2018). Birçok faktörden etkilenen tahıl üretimi ile tüketimi 

arasındaki fark makasının daralması, tahıl alternatiflerine ihtiyaç duyulması ve bu konu üzerinde 

çalışılması ihtiyacını yeniden gündeme getirmektedir. 

Hububat ürünleri çok eski dönemlerden beri temel gıdalar olarak hayatımızda bulunmasına 

rağmen, bireylerin beslenme alışkanlıklarında değişimlere gitmeleri (vegan, vejetaryen, 

ketojenik beslenme tipleri) ve sağlık problemleri sebebiyle bazı tüketicilere hitap edememeye 

başlamışlardır. Glüten tüketimi ile ilgili sağlık problemlerinin başında çölyak hastalığı 

gelmektedir. Çölyak hastalığının geçmişi, yaklaşık olarak hububat ürünlerinin tüketilmeye 

başlandığı zamanlara dayanmaktadır. Klinik tespit 1950’lerde gerçekleştirilmiş olsa da 

semptomların belirlenmesi Romalı doktor Galen tarafından gözlemlenip tanımlanmıştır (Dirim 

ve Ertekin, 2009; Stepniak ve Koning, 2006). Çölyak, glüten proteinin prolamin fraksiyonlarına 

(buğdayda “gliadin”, çavdarda “sekalin”, arpada “hordein”, mısırda “zein”, yulafta “avenin”, 

pirinçte “prolamin”) karşı intolerans gösterilmesi sonucu ince bağırsaktaki emilimin 

bozulmasıyla oluşan, kronik ve her yaşta gözlemlenebilen bir hastalıktır (Dizlek, 2012; Silav ve 

Tacer Caba, 2005). Tek çözümü glütensiz beslenmek olan bu hastalık, batı toplum nüfusunun 

%1’inde bulunmaktadır (Silav ve Tacer Caba, 2005; Stepniak ve Koning, 2006). Bu durum 

glütensiz hububat alternatifi ürünlere olan ihtiyacı şiddetlendirmektedir.  

Tahılımsılar (Pseudo-tahıllar)  

Hububat alternatifi ihtiyacına yönelik geçmişten günümüze birçok farklı araştırma yapılmış ve 

sahte tahıllar incelenmiştir. Tahılımsılar grubunda başlıca dikotiledon (çift çenekli) bitkilerden 

olan amarant (Amaranthus sp.), kinoa (Chenopodium quinoa Willd) ve karabuğday (Fagopyrum 

sp.) bulunmaktadır. En önemli türleri belirtilen sahte tahılların özellikleri, bileşim yapıları ve 

fonksiyonları nedeniyle gerçek tahıllara benzemeleri fakat glüten içermemeleridir. Sahte 

tahılların kullanımı ile glütensiz ürün pazarı oluşturulurken, bir yandan da yeni ürünler ve 

formülasyonlar oluşturularak çeşitliliği arttırmaktadır (Graziano ve ark., 2022; Köten ve ark., 

2022; Yaver ve Bilgiçli, 2020). 

Amarant, karabuğday ve kinoa fizikokimyasal olarak, yüksek ve kaliteli protein, yeterli diyet 

lif, zengin doymamış yağ, vitamin-mineraller, polifenoller ve fitosteroller içermekte (Çizelge 

4); biyoaktif bileşen içeriği sayesinde de antidiyabetik, antikanser ve antiinflamatuar etkiler ile 

hipertansiyon üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Sahte tahılların kullanımı ile gerçekleştirilen 
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ürün besin içeriği zenginleştirilmesi sayesinde hem kullanılan ürünlerin biyoyararlılığı artmakta 

hem de sağlık üzerine etkileri güçlenmektedir (Yaver ve Bilgiçli, 2020). 

Çizelge 4. Tahılımsılar ve buğday kompozisyonel özellikleri (100 g) 

(USDA, 2022; Yaver ve Bilgiçli, 2020) 
 Amarant Kinoa Karabuğday Buğday 

Protein (g) 13.56 14.12 13.25 11.20 

Yağ (g) 7.02 6.07 3.40 1.95 

Karbonhidrat (g) 65.25 64.20 71.50 74.50 

Kül (g) 2.88 2.38 2.10 1.53 

Diyet lif (g) 6.7 7.00 10.00 13.10 

Kalsiyum (mg) 159 47 18 33 

Magnezyum (mg) 248 197 231 117 

Demir (mg) 7.61 4.57 2.2 3.71 

Çinko (mg) 2.87 3.1 2.4 2.96 

C vitamini (mg) 4.20 * 0 0 

B1, Tiamin (mg) 0.12 0.36 0.10 0.30 

B2, Riboflavin (mg) 0.20 0.32 0.43 0.19 

B3, Niasin (mg) 0.92 1.52 7.02 5.35 

B5, Pantotenik asit (mg) 1.46 0.77 1.23 1.01 

* Belirtilmemiş 

 

Pseudo tahıllar bileşim olarak buğdaya karşı değerlendirildiğinde; glüten içermemesine rağmen 

protein içeriği, yağ içeriği ve kül içeriği yönünden buğdaydan daha zengindirler. Ürün besin 

içeriği zenginleştirmede tercih edilme nedenlerinden birinin de bu olduğu düşünülmektedir.  

 

Amarant 
Amarant bitkisi Amaranthaceae familyası Amaranthus cinsine aittir. Yunanca çiçek anlamına 

gelen “Anthos” kelimesinden türemiş olup, sonsuz ve solmayan çiçek anlamına gelmektedir. 

Amarant antioksidan, antikanser, anti-inflamatuar, antidiyabetik özelliğe sahip pro-

antosiyanidinlerce zengin, biyoaktif peptit üretebilen bir protein kaynağıdır (Graziano ve ark., 

2022; Thakur ve ark., 2021). Amarant cinsi yaklaşık 400 türden oluşsa da bunlardan çok azı 

yetiştirilmektedir (Rastogi ve Shukla, 2013). Amarant bitkisinin yetiştirilen 60 farklı türü 

bulunmaktadır. Yabani ot olarak gruplandırılanlar dışında; kullanım alanlarına ve yöntemlerine 

göre on üç türü sebze, dört türü süs bitkisi ve 5 türü ise tahıl olarak sınıflandırılmakta, dolayısı 

ile birçok farklı alanda kullanılabilmektedir. Dane kısımları gıda veya hayvan yemi olarak 

tüketilebiliyorken; yaprak kısımları ise sebze, hayvan kaba yemi veya süs bitkisi olarak 

kullanılabilmektedir. Çoğu türü ise yabancı ot kategorisine dahil edilmektedir (Keskin ve ark., 

2020; Sauer, 1967). Tahıl olarak kullanıldığı bilinen beş tür Çizelge 5’de detaylandırılmıştır. 

Çizelge 5. Amarant türleri, yerel isimleri, kullanım alanları ve orjinleri (Acar, 2022; Rastogi 

ve Shukla, 2013) 
Tür İsmi Yerel İsmi Kategori Orjini 

Amaranthus cruentus Mor - Kırmızı amarant Tahıl, sebze Güney Amerika 

Amaranthus caudatus Kolye – püskül amarant Tahıl, sebze, süs  Güney Amerika 

Amaranthus hypochondriacus Prenses tüyü Tahıl, sebze Kuzey Amerika 

Amaranthus mantegazzianus Kastilya kinoası Tahıl, sebze, süs Güney Amerika 

Amaranthus edulis  Tahıl, sebze, süs Güney Amerika 

 

Tarihsel süreç açısından incelendiğinde; amarant Kolomb öncesi zamanlarda Yeni Dünya’nın 

temel gıdası olarak değerlendirilmiştir. O dönem için ekonomik değeri çok yüksek olan mısır 
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ve fasulye ile aynı önem derecesine sahip olmakla birlikte, haraç olarak talep edilen öğeler 

arasında bulunmaktadır. Kızılderililer amarant tohumunu bütün olarak içeceklerde, soslarda, 

yulaf lapalarında, toz halini birçok formülasyonlarda, ekmeklerde, tahıl patlaklarında ve tıbbi 

alanlarda kullanılmıştır (Mlakar ve ark., 2010). 

Tahıl olarak kullanılan amarant tohumu; küçük yuvarlak şeklinde olup, 1.0-1.5 mm çaplı ve bin 

dane ağırlığı 0.6-1.2 g ağırlığındadır. Rengi ise kirli beyaz ile kahverengi aralığındadır (EAP, 

2022). Bazı amarant türlerinin bileşimi Çizelge 6’da verilmiştir. 

Çizelge 6. Bazı amarant türlerinin bileşimi (EAP, 2022; Thakur ve ark., 2021) 

İçerik A.  

cruentus 

A.  

edulis 

A.  

hypochondriacus 

A.  

caudatus 

Nem (%) 6.23 – 6.71 9.55-11.6 11.1 9.3 

Ham protein (% dm, N X 6.25) 13.2 – 17.6 15.80*-16.5 13.9 – 17.3 12.5 

Toplam yağ (% km) 6.3 – 8.1 6.9 – 8.1 4.8 – 7.7 7.1 

Ham lif (% km) 3.4 – 5.3 3.2 – 5.8 - 7.2 

Ham kül (% km) 2.8 – 3.6 3.2 – 4.4 3.3 – 4.1 2.1 

Sodyum (mg/ 100 g km) 31.0 37.0 6.7 – 10.0 - 

Potasyum (mg/ 100 g km) 290 580 -  - 

Kalsiyum ((mg/ 100 g km) 175 36 137 – 167 - 

Magnezyum (mg/ 100 g km) 244 -  292 – 363 - 

Demir (mg/ 100 g km) 17.4 3.1 9.1 – 21.7 - 

Çinko (mg/ 100 g km) 3.7 - 3.6 – 3.9 - 

Bakır (mg/ 100 g km) 1.2 - 0.6 – 0.8 - 

Mangan (mg/ 100 g km) 4.6 - 1.9 – 2.9 - 

Riboflavin (mg/ 100 g km) 0.19- 0.23 - 0.29 - 

Niasin (mg/ 100 g km) 1.17- 1.45 - 1.15 - 

Askorbik asit (mg/ 100 g km) 4.5 - 2.8 - 

Tiamin (mg/ 100 g km) 0.07- 0.1 - 0.25 - 

Fitat (%) 0.50–0.58 

(2.20**) 

3.39 0.54 – 0.62 - 

Tanen (Kateşik eşd. %) 0.043 – 0.13 0.22 0.054 – 0.065 - 

     * N X 5.85, ** Bazı çalışmalarda 2.20 değerine rastlanmıştır. 

 

Amarant tohumunun da içinde bulunduğu pseudo-tahılların tohumları, fiziksel özellikleri ve 

nişasta içeriği yönünden makarna ve türevleri ile unlu mamullerde kullanılabilmektedir 

(Graziano ve ark., 2022). Glütensiz gıdaların üretiminde, glüten kullanımının ve tüketiminin 

güvenli olmadığı beslenme şekillerinde, üretilen materyalin glüten içeriğinin yüksek olduğu 

durumlarda yeni formülasyonlar veya yeni üretimlerde sahte tahılların kullanımı tercih 

edilmektedir. En çok da çölyak hastalarında, buğday alerjileri ya da glüten hassasiyeti olan 

bireylerin tüketiminde ihtiyaç duyulmaktadır (Graziano ve ark., 2019).  

Dünya nüfusundaki belirgin artış, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği konusuna dikkat 

çekmiştir. Bu bağlamda halihazırda bulunan ekilebilir arazilerin arttırılmaması hatta azalması, 

bitki yetiştirmenin ürün verimi üzerine etkilerine yoğunlaşılmasına neden olmuştur (Araus ve 

ark., 2008). Sürdürülebilir tarımın temel dayanaklarından biri; bitkilerin allelopatik etkisini 

değerlendirmektir. Bu amaçla tarım alanlarında sıklıkla amarant bitkisi bulundurulmaktadır 

(Yarnıa ve ark., 2011). 
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Amarantın Hububat Alternatifi Olarak Değerlendirilmesi 

Hububat alternatifi olarak değerlendirilmesine yönelik gerçekleştirilen birçok çalışma 

bulunmaktadır. Bu çalışmalar pseudo-tahıllar ve tahılların kıyaslanmasını içermekle birlikte 

pseudo-tahıllar ve glutensiz ürünler olarak farklı alanlarda da gerçekleştirilmiştir. Bunların 

nedeninin hedeflenen kullanım alanlarındaki eksiklerin belirlenip, bu alanda kullanım için elde 

edilecek en yüksek verimle alternatifler üretmek olduğu düşünülmektedir.  

Lorenz tarafından gerçekleştirilen çalışmada buğday nişastası ile A. hypochondriacus 

nişastasının amiloz içeriği karşılaştırılmış; A. hypochondriacus nişastasının buğday 

nişastasından çok daha düşük amiloz içeriğine, 35°C’a ısıtılıp soğutulmasının ardından daha 

düşük amilograf viskozitesine ve jelleşme sıcaklık aralığına, daha düşük şişme gücüne, daha 

yüksek çözünürlüğe ve su bağlama kapasitesine sahip olduğu tespit etmişlerdir. İçeriğinde farklı 

oranlarda (%0, %3, %5, %10, %15) amarant tohumu unu içeren buğday unlu karışımlar 

incelenmiştir. Amarant tohumu unu içeriğinin artması ile farinograf özelliklerinde daha yüksek 

su kaldırma daha yüksek stabilite ve daha kısa süreli karıştırmaya gereksinim doğurduğu 

gözlemlenmiştir (Lorenz, 1981). 

Becker ve arkadaşlarının çalışmasında A. hypochondriacus nişastasının buğday nişastasına karşı 

değerlendirilmesi yapılmıştır. Fizikokimyasal açıdan değerlendirildiğinde; yağ lif, mineraller 

(sodyum, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, bakır, mangan ve nikel) içeriklerinin buğday 

nişastasına göre çok daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Olgun amarant tanelerinde, glikoz – 

fruktoz gibi monosakkarit içerikleri, olgun tahıllarda olduğu gibi eser miktarda tespit edilmiştir. 

Amarant nişastasının buğday nişastasından daha az amiloz içerdiğinden, daha yüksek şişme 

gücü değerlerine ve çözünürlük değerlerine sahip olduğundan bahsedilmektedir (Becker ve ark., 

1981).  

Mısır nişastası ile 4 farklı amarant türü (A. cruentus, A. hypochondriacus, A. hybridus ve A. 

hypochondriacus x A. hybridus çaprazlaması) nişastaları karşılaştırıldığında ise; mısır 

nişastasına göre A. cruentus ve A. hypochondriacus nişastalarının daha yüksek şişme gücüne, 

su alımına ve amilograf viskozitesine; daha düşük çözünürlüğe, a-amilaza karşı daha düşük 

duyarlılığa ve çok daha düşük amiloz içeriğine sahip olduğunu gözlemlemişlerdir. Pişirilen 

keklerde ise; amarant tozu içeren keklerin hacimlerinin belirgin bir şekilde düşük olduğu, daha 

yoğun, yapışkan ve hamurumsu olduğu, dokusal olarak diğerlerinden farklı olduğu 

gözlemlenmiştir. Amarant içeren hamurların hepsinde daha fazla su ihtiyacı oluşmuşken, daha 

az karıştırmaya ihtiyaç duyduğu gözlemlenmiştir. Ekmek içi renklerinde ise; mısır ve buğday 

nişastası kullanılan örneklerin kremsi ve kirli beyaz tonlarda olduğu gözlemlenirken, amarant 

tohumu nişastası kullanılanlarda ise daha sarı-grimsi bir ton olduğu gözlemlenmiştir. (Stone ve 

Lorenz, 1984). 

Sahte tahıl kategorisinde bulunan kinoa, amarant ve karabuğday unları kullanılarak 

gerçekleştirilen birçok araştırma bulunmaktadır. Bu sahte tahılların kullanılması ile mısır ve 

pirinç unlarından yapılan ürünlerin hem glütensiz hale çevirdiği hem de duyusal ve besleyici 

kalitelerini arttırdığı (Padalino ve ark., 2016), makarna üretiminde amarant tohumu unu 

kullanımının makarna pişirme kalitesini arttırıp suya geçen madde miktarını azalttığı (Fiorda ve 

ark., 2013) tespit edilmiştir. 

Gluten içeren ve glütensiz ürünlerin karşılaştırıldığı kimyasal kompozisyonunun 

karşılaştırıldığı bir çalışmada toplam 7 kategoride inceleme yapılmış; bisküvi, peksimet, 

atıştırmalık, ekmek, makarna, ekmek ikameleri ve buğday unu olarak belirlenmiş kategorilere 

ait piyasadan temin edilen birçok glütenli ve glütensiz ürün incelenip, karşılaştırılmıştır. 

Çalışmadaki tüm kategorilerde glüten içermeyen ürünlerin protein içeriğinin daha düşük 
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olduğu, toplam enerji değeri açısından glütensiz ekmeğin daha düşük fakat glütensiz 

makarnanın daha yüksek olduğu, doymuş yağ içeriği açısından glütensiz bisküvi ve makarnanın 

daha yüksek, şeker içeriği yönünden glütensiz makarnanın daha düşük, lif içeriği açısından 

glütensiz bisküvi, ekmek ikameleri ve makarnanın daha düşük ancak ekmeğin daha yüksek, tuz 

içeriği glütensiz makarnada ve peksimette daha yüksek bisküvide daha düşük, toplam yağ 

içeriğinde ise herhangi bir farklılık gözlemlenmemiştir (Cornicelli ve ark., 2018). Glüten içeren 

ve glüten içermeyen ürünler kıyaslandığında herhangi bir genelleme yapılamamakta, içerik 

farklılığı ürün bazlı değişmektedir. Dolayısıyla hedeflenen formülasyonlar için ürün odaklı ve 

spesifik çalışılması gerektiği düşünülmektedir. 

A. cruentus tohumlarının öğütme ve fizikokimyasal özellikleri ile sıcaklık değişiminin besin 

kalitesi üzerine etkisi incelendiği çalışmada, 5 kere öğütme işlemi uygulanan A. cruentus 

tohumları parçalanıp kabuğunun %25.5’i uzaklaştırılmıştır. Orijinal haline göre 2.3-2.6 kat daha 

fazla nitrojen, yağ, lif, kül; 2.4-3.0 kat daha fazla tiamin, riboflavin, niasin; 1.4-2.5 kat daha 

fazla mineral içeriği elde edilmiştir. Bu sayede zenginleştirme uygulamalarında 

kullanılabileceği önerilmiştir (Becker ve ark., 1981).  

Sonuç 

Çok uzun süredir varlığı bilinen çölyak hastalığı, glüten intoleransı, irritabl bağırsak sendromu 

gibi hastalıkların yarattığı sağlık problemleri ve düşük yaşam kalitesini engelleyici alternatifler 

değerlendirilmiştir. Hububat alternatifi olarak, bilinen fakat yeterince araştırılmamış sahte tahıl 

veya tahılımsı olarak geçen amarant tohumu incelenmiştir.  

Pseudo-tahıllar; alkollü- alkolsüz içeceklerden çorbalara, unlu mamullerden baharatlara kadar 

birçok alanda aktif olarak kullanılmaktadır. Fırınlanmış gıdalarda, makarna ve türevi 

hammaddesi olan unlarda, çölyak hastaları gibi glüten tüketemeyen kişilerde, sahte tahıllardan 

özellikle amarant tohumu, kinoa ve karabuğday alternatif oluşturmaktadır. Bu sahte tahılların 

içerdiği emülgatörler sayesinde, hububat alternatifi olarak kullanıldığı ürünlerde duyusal kalite 

özelliklerini de arttırmaktadır (Graziano ve ark., 2022). Bu sayede sadece hasta bireylerin 

tüketimine ithafen değil, tüm toplumun tükettiği hububatlarda kalite ve besinsel yapı 

iyileştirmesi için oluşturulabilecek yeni formülasyonlarda veya yeni ürünlerde kullanılabileceği 

düşünülmektedir. 

Amarantın hububat alternatifi olarak kullanılması fizikokimyasal olarak değerlendirildiğinde; 

amarant tohumundan elde edilen nişastaların kullanıldığı ekmek, ekmek ikameleri, kek, vb. 

ürünlerde amarant tohumu nişastası hamur aşamasındayken maksimum nem miktarına 

ulaşabilmektedir. Bunun nedeninin, amiloz içeriğinin düşük olması düşünülmektedir. 

Dolayısıyla da kek ve ekmek gibi ürünlerde kullanıldığında duyusal özelliklerde pek istenmeyen 

ıslak, hamurumsu doku ve daha hacimsiz ürünler oluşturmaktadır. Ancak yeni formülasyonlar 

geliştirilerek bu olumsuz etkinin azaltılabileceği veya değiştirilebileceği düşünülmektedir. 

Diğer bir açıdan değerlendirirsek; glüten içeren gıdalar glütensiz gıdalara göre daha yüksek yağ, 

şeker ve sodyum içeriyorken, daha düşük lif, protein ve mineral içermektedir (Cornicelli ve ark., 

2018). Bu bileşimsel yapı ürün besin içeriği zenginleştirme yönünden çok yüksek bir avantaj 

sağlamaktadır. Aynı ürünlerin glütensiz ve glütenli formülasyonlarının incelenmesi sonucu 

birçok farklı içerikte farklı sonuçlar elde edildiği bilinmektedir. Dolayısıyla içerik 

zenginleştirme için yapılacak formülasyonların da spesifik olması gerektiği sonucuna 

varılmaktadır. Amarantın buğday nişastasına göre içerdiği lizin açısından zengin protein ile 

tohum yağında fazlaca bulunan skualen sayesinde ticari kullanım için de tercih edilebilir olduğu 

düşünülmektedir 
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Pseudo-tahıllar ile üretilen glütensiz ürünlerin dezavantajları değerlendirildiğinde; ekmeklerde 

sertlik, makarnada pişirme kapasitesi kaybı (Haros ve Sanz-Penella, 2016), içerdiği fenolik 

bileşik yapı ve miktarına göre acımsı tat ile yüksek fitat, saponin, vb. istenmeyen bileşik içerme 

(Suárez-Estrella ve ark., 2018) gibi birçok faktör tespit edilmiştir. Ancak amarant tohumu, gıda 

sektöründe sıklıkla kullanılan bir hububat alternatifi olan kinoaya göre düşük fenolik içeriğine 

sahiptir (Suárez-Estrella ve ark., 2018). Mineral (Cu, Mn, Zn, Fe, Ca, Mg, P, K) içeriği açısından 

zengin olan amarant tohumu, emilime engel olan fitatlara da sahiptir. Fitat etkinliğini azaltmak 

için birçok farklı yöntem (ıslatma, maltlama, çimlenme, vb.) denenmesine rağmen olumlu bir 

sonuç elde edilememiştir (Rollán ve ark., 2019). Pseudo-tahılların doğal florasında bulunan 

laktik asit bakterileri sayesinde gerçekleştirilen laktik asit fermantasyonu ile fitaz aktivitesi 

kullanılabilmekte (Graziano ve ark., 2022), ancak bu alanda yeni araştırma ve çalışmalara 

ihtiyaç duyulmaktadır.  

Sürdürülebilirlik yönünden ise; glütensiz gıda üretiminin 2019’dan 2025’e, %9.1’lik artış 

göstereceği düşünülmektedir (Graziano ve ark., 2022). Bir yandan da tüketicilerin çoğunun 

glüten tüketebildiği bilinmektedir ancak tüketemeyen kesimin hem sağlık durumu hem de hayat 

kalitesi bu durumdan çok fazla etkilenmektedir. Dünyadaki ve ülkemizdeki son yıllardaki 

hububat ürünlerinde üretilen ve tüketilen tahıl miktarları değerlendirildiğinde; piyasada bulunan 

glüten içeren ürünlerdeki glüten oranını düşürüp içerik zenginleştirmede veya ürüne gevrek etki 

katmada da kullanılabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte bu gibi pseudo-tahılların 

yetiştirilmesi ve kullanımının sosyo-ekonomik etkilerinin de detaylandırılması ve 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

  

Ek-1. Amarant türleri, halk arasındaki isimleri, kullanım alanları ve orjin yeri 

(Acar, n.d.; Rastogi ve Shukla, 2013) 
Tür İsmi Yerel İsmi Kategori Orjini 

Amaranthus gangeticus Fil kafası amarant   

Amaranthus floridanus Florida amarant   

Amaranthus graecizans    

Amaranthus fimbriatus Saçaklı amarant   

Amaranthus dubius  Sebze Güney Amerika 

Amaranthus deflexus Büyük meyveli amarant   

Amaranthus cruentus Mor - Kırmızı amarant Tahıl, sebze Güney Amerika 

Amaranthus crispus Kuru yaprak amarant   

Amaranthus crassipes Yaygın amarant   

Amaranthus chlorostachys    

Amaranthus chihuahuensis    

Amaranthus caudatus Kolye – püskül amarant Tahıl, sebze, süs  Güney Amerika 

Amaranthus cannabinus    

Amaranthus californicus Kaliforniya amarantı   

Amaranthus brownii Brown amarantı   

Amaranthus blitum Mor amarant Sebze, süs Asya 

Amaranthus blitoides Keçe amaranth   

Amaranthus bigelovii Bigelow amarantı   

Amaranthus australis Güney amarantı   

Amaranthus acanthochiton Yeşil amarant   

Amaranthus acutilobius    

Amaranthus albus Beyaz domuzotu amarant   

Amaranthus arenicola Kurak amarant   

Amaranthus torreyi Torrey amarantı   

Amaranthus thunbergii Thunberg amarantı   
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Amaranthus standleyanus    

Amaranthus spinosus Dikenli amarant Sebze Asya 

Amaranthus scleropoides    

Amaranthus rudis Uzun amarant   

Amaranthus retroflexus Kırmızı köklü -adi amarant Sebze Kuzey Amerika 

Amaranthus quitensis  Yabani ot  

Amaranthus pumilus Sahil bölgesi amarantı   

Amaranthus pringlei Pringle amarantı   

Amaranthus viridis İnce amarant, yeşil amarant Sebze Afrika 

Amaranthus watsonii Watson amarantı   

Amaranthus wrightii Wright amarantı   

Amaranthus tuberculatus    

Amaranthus tricolor  Sebze, süs Asya 

Amaranthus lineatus Avustralya amarantı   

Amaranthus leucocarpus    

Amaranthus hypochondriacus Prenses tüyü Tahıl, sebze Kuzey Amerika 

Amaranthus hybridus Yumuşak- kırmızı amarant Sebze, yabani ot Güney Amerika 

Amaranthus greggii Gregg amarantı   

Amaranthus powelii Yeşil- Powell amarant Yabani ot  

Amaranthus polygonoides Tropikal amarant   

Amaranthus paniculus Dev amarant   

Amaranthus palmeri Palmer amarantı   

Amaranthus obcordatus    

Amaranthus muricatus Afrika amarantı   

Amaranthus minimus    

Amaranthus mantegazzianus Kastilya kinoası Tahıl, sebze, süs Güney Amerika 

Amaranthus lividus  Sebze, yabani ot Asya 

Amaranthus edulis  Tahıl, sebze, süs Güney Amerika 
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Özet 
Tarım ve gıda sektöründe çevresel konular ile ilgili farkındalığın artmasıyla birlikte, tüketici 

ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması amaçlanırken beraberinde Sürdürülebilirlik kavramı 

oldukça önem kazanmıştır. Son yıllarda daha sık konuşulan sürdürülebilirlik kavramı, bugünün 

ihtiyaçları karşılanırken gelecek nesillerin de yaşama haklarının korunması olarak 

tanımlanabilir. Teknolojinin ilerlemesi ve ürün-yaşam döngüsündeki değişiklikler ile doğal 

kaynakların kullanımı ve çevresel etki değeri gibi faktörler ile mevcut uygulamaların karar alma 

süreçlerinde sürdürülebilir kalkınma tanımı daha çok kullanılmaya başlanmıştır. Sürdürülebilir 

düşünceden doğan sürdürülebilir kalkınma; insan sağlığı korunarak, doğanın dengesi 

bozulmadan, ekonomik kalkınmaya yön vererek sınırlı doğal kaynakların kullanımı ile gelecek 

nesillerin daha rahat yaşayabileceği, çok boyutlu yönetilen bir ekonomi yaklaşımıdır. 

Sürdürülebilir kalkınma anlayışının temeli, ortaya çıkabilecek negatif etkileri önleyerek mevcut 

durumun korunarak ve geliştirilerek, sürdürülebilir olmasını sağlamaya çalışmaktır. 

Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli faktörünün inovasyon olduğu görülmektedir. 

Sürdürülebilir inovasyon, Çevre inovasyonu, Yeşil inovasyon, Ekolojik inovasyon, Eko-

inovasyon, gibi değişik ifadelerin kullanılması, temelde küçük farklılıklarla birlikte aynı anlamı 

taşımaktadır. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi 

Küresel Raporlama İnsiyatifi ve Birleşmiş Milletler Global Compact işbirliğiyle hazırlanan 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili hazırlanan çalışma iş dünyası için konusunda 

oldukça önemli bir rehber niteliği taşımaktadır. 

Gıda sektörünün geleceği için, geleneksel üretim yöntemlerinden teknolojik yöntemlere geçiş 

sırasında eko-inovatif yaklaşımlar ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile dönüşüm sağlanırken, 

bütünsel yaklaşım modeliyle gelecek nesillerin de yaşam hakları korunarak, gıda ihtiyacını 

karşılama gerekliliği amaçlanmıştır. Bu çalışmada Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovatif 

yaklaşımlarla Gıda sanayisinde sürdürülebilir üretim yöntemleri değerlendirilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Sürdürülebilir İnovasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Gıdanın geleceği, 

Gıda Sektörü, Çevresel etki 

 

Giriş 

Dünya nüfusundaki artışa paralel olarak, insanların ihtiyaç ve beklentileri de artarak, doğal 

kaynaklara olan ihtiyaç gerekliliği artmaktadır. Mevcut olan bu kaynak ihtiyacı ile birlikte 

tüketicinin doğal kaynakları çok daha kontrollü ve çok daha verimli kullanmasını gerektirmiştir. 

Bununla beraber sürdürülebilirlik kavramı üzerinde etkili olan ve tüketici gruplarını etkiyen 

belirleyici bir faktör olmuştur. Tarımsal faaliyetler ile başlayan gıda üretimi, doğal kaynak 
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kullanımının çok fazla olması nedeni ile tüketimde de sürdürülebilirliğin en önemli olduğu ürün 

gruplarındandır. 

Ürünlerin yaşamı boyunca her evresinin çevresel etkileri de farklı olabilmektedir. Ürünün 

yaşam evresi yani, yaşam döngüsü ürünün hammadde alımı ile başlayarak tüm proses 

basamakları ile sonraki aşamalarında da beşikten mezara kadar izlenen bir süreçtir. Bu 

çalışmada, yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir yaklaşımlarla geleneksel gıda üretim 

yöntemlerinden teknolojik yöntemlere doğru yönelen yaklaşımlarla, yeşil ekonomi 

uygulamalarının sürdürülebilirliğe katkıları değerlendirilmiştir. 

Sürdürülebilir İnovasyon   

Son yıllarda sıklıkla konuşulan sürdürülebilirlik kavramı, gelecek nesillerin de yaşam hakları 

korunarak bugünün ihtiyaçlarının karşılanması olarak tanımlanabilir (Şimşek ve Akdağ, 2017). 

Bu tanımlama ile sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen, çevresel faydaları da kapsayan 

“sürdürülebilir inovasyon”dur. İnovasyonun sürdürülebilirliği hem çevresel faydaları hem 

toplumsal faydaları bütün olarak ele almaktadır. Yeşil inovasyon, Eko-inovasyon, Çevre 

İnovasyonu, Ekolojik inovasyon gibi farklı tanımlamalar temelde küçük farklılıklarla birlikte 

hepsi aynı anlamı taşımaktadırlar (İncekara ve Hobikoğlu, 2014). 

Uluslararası düzeyde kabul görmüş önemli kaynak olarak kabul edilen, OECD ile Avrupa 

Komisyonunun birlikte hazırladığı Oslo Kılavuzunda (Oslo Manuel) inovasyon; “yeni ya da 

önemli sayılabilecek ölçüde geliştirilmiş olan ürün, hizmet ya da sürecin, yeni pazarlama 

yönteminin veya yeni örgütsel yöntemin işletme içi uygulamalarında, işyeri organizasyonunda 

veya dış ilişkilerde uygulanması” olarak tanımlanmıştır (Yavuz, 2010). Sürdürülebilir 

inovasyon, öncelikle çevre etkisi ve toplumsal etki ile ticarileştirilerek yeni ürün elde edilmiş 

ya da önemli derecede geliştirilmiş olan ürün veya örgütsel süreç ve sistemler, teknolojik 

sistemler olarak da tanımlanabilmektedir. 

Son yıllarda toplumsal duyarlılığın ön plana çıkmasıyla, doğal kaynakların sınırlı ve etkin 

kullanımı ile çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik kavramının ne kadar önemli olduğu 

görülmüştür. Sürdürülebilirlik; gelecek nesillerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılarken, gelecek 

kaygısı taşımadan karşılayabilme yeteneği olarak da ifade edildiğinden dolayı, yeni bir ürün 

geliştiren işletmelerin sistem ya da süreç tasarımlarında gelecek nesillerin de ihtiyaçlarının 

karşılanabilme yeteneği ile hareket edilmesi gerekmektedir. Yeni pazarlama stratejileri içinde 

yeni ürünlerin sadece kaliteli ve uygun maliyetle pazara sunulmasının yeterli olmadığı 

görülmüştür. Tüketici beklentisi ürünlerin bir yandan ekonomik, güvenilir olması, yani 

inovasyon sağlanmasıdır. Ürün yaşam döngüsü yönetimi, ürünün tüm yaşamı boyunca maliyeti 

artırmadan, kaliteden ödün vermeden ve müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması 

açısından kritik önem taşımaktadır (Şentürk ve Ötleş, 2014). 

Son yıllarda sürdürülebilir inovasyon konusu ile ilgili gelişmeler de şirketlerin gündeminde yer 

almaya başlamıştır. Oslo Kılavuzunda “işletme içi uygulamalarda, şirket organizasyonunda ya 

da şirket dışı ilişkilerde önemli bir fark yaratarak geliştirilmiş ürün veya hizmet (mal) veya 

süreçlerde farklı bir satış pazarlama yöntemi ile yeni bir organizasyonun gerçekleştirilmesi” 

şeklinde tanımlanan inovaif yaklaşımlarla işletmelere kâr etmeyi amaçlamaktadır (Elçi ve 

Karataylı, 2008). Bu nedenlerle sürdürülebilir kalkınma anlayışının gelişmesi için inovasyon 

kavramının da çevresel boyutları ve toplumsal boyutları ile sürdürülebilir inovasyona 

dönüşmesi kaçınılmaz bir durumdur (Ketata vd, 2015). 

Ülkemizde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, AB’nin rekabet edebilirlik ve yenilik çerçeve 

programı ile Sürdürülebilir inovasyon kaynaklarının doğru kullanımını sağlayan çevre boyutları 
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etkileri değerlendirilmiş ürün (mal) veya hizmet konulu projelere destek verilmektedir (Yücel 

ve Öz, 2014). 

Sürdürülebilir Kalkınma 

Sürdürülebilir kalkınma terimi ilk kez Brundtland Raporunda (1987) tanımlanmış olup, 

“bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün 

vermeden karşılayan kalkınma”dır (Gedik, 2020). Modernleşen ve hızla değişen dünyada olduğu 

gibi, ülkemizde de küresel etkiler ve teknolojik etkiler tarım-gıda sistemlerinde değişikliklere 

sebep olmuş ve bu evrilme sayesinde tarım sektörünün değer zincirinin önemli bir parçası 

durumuna geldiği görülmüştür. Hızla gelişen ve değişen tarım sektöründe, sürdürülebilir tarımsal 

gıda değer zincirlerinin geliştirilmesinin oldukça önemli olduğu görülmektedir (Lentink ve ark., 

2016). 

Sürdürülebilir kalkınma anlayışında Ekonomik büyüme, Çevresel kalkınma ve Toplumsal 

gelişimden oluşan üç temel yaklaşım mevcuttur. Toplum refahının sağlanabilmesi için öncelikle 

üretilen mal ya da hizmetin artırılması hedeflenerek ekonomik büyümenin temelleneceği 

söylenebilir. Ekosistemlerin çok hızlı değişen yeni koşulara ayak uydurması için “çevresel 

kalkınma” amaçlanmaktadır. Ekonomik gelişim sırasında mal ya da hizmet üretim artışları ile 

paralel gelir artışı da sağlanarak çevresel unsurların da dikkate alınması ile sosyal boyutta 

önemli olan, toplumsal gelişim faktörlerinin de değerlendirilmesi gerekmektedir (Özçağ ve 

Hotunluoğlu, 2015). 

Sürdürülebilir kalkınma anlayışı, insan sağlığı ile doğanın dengesini bozmadan ve bununla 

beraber ekonomik kalkınmayı destekleyen mevcut doğal kaynak kullanımının sınırlandırılması 

ile gelecek nesillerin rahatlıkla yaşayabileceği, çok boyutlu bir ekonomi yönetimi yaklaşımıdır 

(Şimşek ve Akdağ, 2017).  

2015 yılında 193 ülkenin imzasıyla, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde 

kabul edilen ve 2030 Gündemini oluşturan “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” sürdürülebilir 

kalkınmanın önemli bir parçası olarak kabul edilen, yoksulluğun ortadan kaldırılması, iklim 

değişikliğiyle mücadele edilebilmesi, ekonomik ve sosyal kalkınma anlayışı ile Binyıl 

Kalkınma Hedeflerinin devamı niteliğinde hazırlanarak bu hedefleri çok daha ileri taşıyacak bir 

gündem olarak sunulmuştur. 2030 Gündeminde dünyada yoksulluğun azaltılması ve refah 

seviyesinin artırılması için sosyal ve kültürel değerlerin korunması hedeflenmiştir”  

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) olarak belirlenen 17 madde Tarım ve Orman 

Bakanlığı’nın Stratejik Planında yer alan önlemlerle karşılaştırılmış ve uyum sağlayabilme 

durumunun ortaya konulmuş olduğu görülmüştür. Sürdürülebilir kalkınma anlayışında, 

biyolojik çeşitlilik korunarak, küresel iklim değişikliklerinin etkilerini azaltılarak ve doğal 

kaynak kullanımını sınırlayarak çevre dostu, verimli, üretim ve tüketim yönetimi için, mevcut 

durumun korunarak ve geliştirilerek, sürdürülebilir bir hal almasını sağlamaya çalışmaktır 

(Şafak, 2011). Eko-inovatif yaklaşımlarla ortaya çıkabilecek negatif etkileri önleyerek bugünü 

koruyarak ve geliştirilerek, sürdürülebilir olmasını sağlamaya çalışmaktır (İncekara ve 

Hobikoğlu, 2014). 
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Şekil 1. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr) 

 

Gıda Sektöründe Yeşil Ekonomi ve Sürdürülebilir Gıda Üretim Uygulamaları 

Çevre Programı kapsamında Birleşmiş Milletler Yeşil ekonomiyi “gelecek nesilleri önemli 

çevre risklerine ve ekolojik etkilere maruz bırakmadan, insanların refah seviyesini etkileyecek 

mal ve hizmetlerin üretimi ve tüketimi ile ilgili olan ekonomik etkinlikler sistemi” şeklinde 

açıklanmaktadır (Çetiner, 2011). Aynı zamanda “Bir takım çevresel riskleri ve ekolojik etkileri 

azaltırken, toplumsal refahı ve eşitliği sağlayan ekonomik bir model” olarak tanımlanmış olduğu 

görülmüştür (Özçağ ve Hotunluoğlu, 2015). 

Gıda sektöründe tüketici ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için daha farklı ve özel ürünler 

üretilirken doğa ile dost, çevreci uygulamalar başlamıştır. Bununla beraber “yeşil-ekonomi” 

kavramı ortaya çıkmış ve sürdürülebilir kalkınma anlayışının önemli bir konusu olmuştur. 

Ekonominin yeşil olması, çevre etkilerinin azaltılması ile toplumda refah seviyesi ve sosyal 

eşitliğin sağlanması konularını da kapsamaktadır. 

Sürdürülebilir bir uygulama yöntemi olmayan konvansiyonel tarım ile bilinçsiz şeklide 

kullanılan kimyasalların etkilerinin ciddi boyutlara ulaştığı bilinmektedir. Gıda güvenliğine de 

zarar verdiğinin görülmesi ile gıda sanayiinde uygulanabilen yeşil uygulamalar ile tarımda da 

yeşil uygulama gerekliliği kaçınılmazdır. Tüketicinin Sürdürülebilir uygulamalar konusunda 

farkındalığının artması, gıda üretim metotlarını da geliştirerek aynı zamanında enerji 

kaynaklarının da yenilenebilir olması gerekliliğini göstermiştir (Yücel ve Öz, 2014). 

Gıda zincirinin ilk halkası olan tarımda, hammaddenin alımından başlayarak, proseste 

kullanılan su ve enerjinin verimli kullanımına, prosesten çıkan atıkların kontrollü yönetiminden, 

uygun ambalaj seçiminden ve ürünün sevkiyatı boyunca en çevreci yaklaşımlarla tüketiciye 

sağlıklı ve güvenilir ürünlerin sunulması ile gıda üretiminde sürdürülebilirlik sağlamaktadır 

(Koç, 2015). İnsanlar için en temel yaşam ihtiyacı olan beslenmede, tarımsal üretim çok önemli 

kaynaktır (TGDF, 2009). Son yıllarda tarımsal üretimde, doğal kaynakların azalmaya başlaması, 

http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/
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biyoçeşitliliğin zarar görmesi ve su kaynaklarının kirlenmesi ile, tarımsal üretimin insanların 

beslenme ihtiyacını karşılayamayacağı kaygısı başlamış ve üretimde konvansiyonel 

uygulamalar dışında sürdürülebilir uygulama arayışlarına yöneltmiştir (Koç, 2015). 

Son yıllarda ülkemizde ve diğer ülkelerde hızla gelişen organik tarım, iyi tarım, büyük ölçüde 

tüketici talebine bağlıdır. Bu talep doğrultusunda ilerlemeler de sürdürülebilir gıda yöntemlerine 

yön vermektedir. Geliştirilmiş insan psikolojisi teorisi, Maslow’un da belirttiği gibi ihtiyaçlar 

hiyerarşisinde, açlık, susuzluk ve bunun gibi en temel yaşamsal ihtiyaçların öncelikli olduğu 

görülmüştür. Buradan da anlaşılacağı gibi, insanların sosyo kültürel özellikleri, yaşam içindeki 

psikolojik halleri, üretilen ürünlerden beklentiyi farklılaştırarak daha karmaşık yapılı bir tüketici 

grubunun ortaya çıkmasına neden olmuştur (Eryılmaz, Demiryürek ve Emir, 2015). Dünyada 

da önemli mesele haline gelen sürdürülebilir gıda, en temel ihtiyaç kategorisinde yer alan ve 

fizyolojik olarak adlandırılan beslenme ihtiyacımızı, en güvenilir ve en sağlıklı halde 

karşılayarak, bundan sonra gelecek nesillerin de gıda ihtiyaçlarının korunmasında çok 

önemlidir. 

Gıda Sektörünün Geleceği  

Gıda sektörünün geleceği için sürdürülebilir bir gıda değer zinciri yaratma; öncelikle toplum 

refahı sağlanarak, sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı ile hareket ederek, sürdürülebilir 

tarımsal faaliyetlerle hammaddenin sağlanarak, üretilmesi ve nihai ürün gıda maddelerine 

dönüştürerek son tüketiciye ulaşması ve tüm bu zincir boyunca kar elde edilebilmesinin 

sağlanması ve sonrasında ortaya çıkan atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi ile ürünlerin 

yaşam döngüsü boyunca, işletmelerin birbirini izleyen ve birbiri ile koordineli çalışan, katma 

değer yaratan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır (Neven, 2014). 

Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı ve Ekonomist İstihbarat Birimi iş birliği ile Gıda 

Sürdürülebilirlik Endeksi (FSI) ve gıda sistemlerinin sürdürülebilirliği üzerine yapılan 

çalışmada, geliştirilmiş otuz sekiz gösterge ile doksan bireysel tanımlı metrik ile üç boyutta 

ölçüm yapılmıştır. Sürdürülebilir tarım, beslenme, israf ve gıda kaybı, başlıkları ile çıkan endeks 

sonucuna göre; 67 ülke içinde genel sıralamada Türkiye 58. sırada yer almıştır. Gıda israfı ve 

kaybı çerçevesinde ise ne yazık ki 65. sırada yer alarak en kötü ülkelere yaklaşmış olduğu 

görülmüştür. Türkiye gıda israfı ve kaybı ile gıda sürdürülebilirlik endeksinin genel 

sıralamasında ise daha olumsuz bir tablo göstermiştir (BCFN, 2019). 

Türkiye'de farklı gelir grupları ve farklı yaşam şekli ile gıda atıkları açısından yapılan 

değerlendirmede, araştırma sonuçlarında konu ile ilgili çok farklılıklar bulunduğu görülmüştür. 

En çok israf edilen ürünlere bakıldığında sebze ve meyvelerin ilk sırada olduğu, sonraki 

sıralamada da tahıllar ve süt ürünü olduğu görülmüştür (Salihoğlu ve diğerleri, 2018). 

Ülkemizde ve tüm dünyada gıda sürdürülebilir şekilde kullanılamaz ise gıda üretiminde büyük 

sıkıntılar yaşanacağı beklenmektedir. 

“Endüstri 4.0” ile çeşitli sosyo-ekonomik değerlendirmeler sonucunda altı pilot sektör 

seçilmiştir. Gıda sanayisi pilot seçilmiş olan sektör olması nedeni ile Gıda sektöründe Endüstri 

4.0 oldukça önemlidir. Bu dijital dönüşüm ile makineler verilen komutlarla daha az insana 

ihtiyaç duyarak çalışacak ve altyapısı gelişen internet ağı ile hızlıca bağlantı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Bu teknolojik temeller, güçlü internet ağı ile beraber siber-fiziksel sistemlere 

dayanmaktadır (Ötleş ve Özyurt, 2016). Gıda bilimindeki gelişmeler ve teknolojiler, nano-bilim 

teknoloji, biyo-teknoloji ile üretimin çok daha farklı boyutlar kazanacağı düşünülmektedir 

(Gökırmaklı ve Bayram, 2020). 
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Gıda sektörünün gelecekte yeni teknolojik yöntemlerin kullanıldığı üretim modellerine doğru 

evrilerek yeni bilimsel yaklaşımlar ile karşılaşacağı düşünülmektedir (Özyurt ve Ötleş, 2014). 

Ünlü fizikçi Dr. Kaku biyoteknoloji, nano-teknoloji ve yapay zekânın gelişmesi ile dijital bir 

devrim yaşanacağından bahsetmektedir. Dr. Kaku akıllı fabrika olarak adlandırılan fabrikaların 

hayal olmayacağını, ileride bir zorunluluk olacağını düşünmektedir. Bununla beraber tüketici 

tercihleri de değişimden etkilenecek ve talepleri karşılayabilmek için işletmeler de bu süreçlere 

uyum sağlamak zorunda kalacaklardır (Kilis, 2014). 

Sonuç ve Öneriler  

İnsanlığın temel besin ihtiyacının karşılanması açısından tarım ve gıda sektörleri oldukça 

önemlidir. İnsanların temel ihtiyacı olan gıda, başka ihtiyaçlar ile karşılaştırıldığı zaman en çok 

tüketilen maddeler ile ilk sırada yer almaktadır. Ekolojik dengelerin bozulması ile doğal 

kaynaklarda artan kirlilik ile bundan sonra yaşanacak dünyada, gıda üretim faaliyetlerinde 

ürünlerin yaşamı boyunca yönetilir olması daha da önem kazanmıştır. Son yıllarda artan 

kaygılarda en büyük etken insanların tüketim tercihlerinin değişmiş olmasının önemli derecede 

etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle üretim faaliyetleri başlamadan ürün yaşam döngüsü 

yönetiminin düşünülmesi önem taşımaktadır. 

Sürdürülebilir bir yöntem olan Ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) uygulamaları sayesinde 

ürünün yaşamı boyunca sürdürülebilir yaklaşımlarla yönetilmesi, Dünya pazarında işletmelerin 

rekabet edebilme gücünü olumlu yönde etkilemektedir. Şirketlerin öncelikle mevcut pazar 

payını koruyabilmeleri ya da yeni pazarda yer alabilmeleri için ürün yaşam döngüsü 

yönetimindeki uygulamaları takip ederek süreçlerini daha iyi yönetebilme ve yeniden 

yapılandırmaları gerekliliği görülmüştür. 

Yasal otoritelerin kırsal kalkınma ile üreticinin öncelikle refahını sağlayacak Tarım politikaları 

ile kırsaldan kente göç engellenmelidir. Bununla beraber mevcut yaşam koşullarının 

iyileştirilmesi yönünde teşvikler sağlanabilmeli ve sistemi sürdürülebilir kılmaları 

gerekmektedir.   

Dünyada sürdürülebilirliğinin sağlanması için Eko-inovasyon büyük önem taşımaktadır. 

Ekolojik inovasyonda güçlü ekonomilere sahip ve hukuki açıdan da güçlü ülkeler olmakla 

beraber ön planda olan ülkelerin, araştırma ve ürün geliştirmeye oldukça önem veren ülkeler 

olduğu görülmüştür. Sürdürülebilir kalkınma için kaynakların etkin kullanılması ve ürünlerin 

tüm süreçlerinde en uygun kaynak kullanımı ile yeniden değerlendirilerek bir sistemin 

kurulması ve çevresel riskler ile yönetilmesi oldukça önemlidir. 

Son yıllarda artan çevresel farkındalık ve sürdürülebilirlik kavramının daha çok önem kazanmış 

olması bir taraftan da gündemde olan tüketim çılgınlığı gibi faktörler ile yeşil ekonomi 

kavramını öne çıkarmıştır ve gıda sektörü de bu fikirden oldukça etkilenmiştir. “Yeşil ürün” 

olarak alınan ürünlerin fiyatlarının yüksek olması ve tüketici gruplarının konu hakkında 

yeterince bilgiye ve bilince sahip olmaması sonucu tüketiciler açısından yeşil ürün kullanım 

oranını arttırmadığı görülmüştür. Türkiye’de yeşil uygulama örnekleri mevcut ancak istenilen 

seviyelere ulaşılmamış olduğu düşünülmektedir. 

Ülkemizde tarımsal işletmelerin mevcut durumu ve gıda sektörüne yönelik girişimlere 

bakıldığında ne yazık ki sosyal boyut ve çevresel boyutun ihmal edilebildiği görülmektedir. 

Plansız uygulanabilen üretim modelleri ile ekonomik sürdürülebilirliği sağlayacak 

koordinasyonun sağlanamadığı görülmüştür. Ayrıca doğal kaynakların da tükeneceği ve sınırsız 

olmadığı görülmüştür. Ekolojik döngünün daha da bozulması ile sürdürülebilir yaklaşımlarla 

gelecek nesillerin yaşam haklarının korunması sosyal, çevre ve ekonomik boyutlarda 
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değerlendirmeler daha da önem kazanacaktır. Gıda sektörü de dönüşümlere uyum sağlama 

yeteneği ile değerlendirileceği düşünülmektedir. 
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Özet 
Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılına kadar ulaşılması beklenen beslenme küresel 

hedeflerinin odak noktası, tüm insanlar için besleyici, yeterli ve güvenli gıda sağlamak ve açlığı 

ortadan kaldırmak iken, bugün itibariyle bu konudaki ilerlemeler yetersiz kalmıştır. Şimdi, 

dinamikler 2030 için belirlenen hedeflere pandemi, devam eden çatışmalar ve savaşlar, iklim 

değişikliği ve ekonomik istikrarsızlık vb. nedenler ile ulaşmanın mümkün olamayacağını 

göstermektedir. Küresel gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme gibi uzun süredir devam eden 

sorunları çözmek için, gıda sistemlerinde daha bütünsel ve koordineli bir yaklaşımın 

benimsenmesi öngörülmektedir. Birleşmiş Milletler 2020 Gıda Sistemi Zirvesi'nde tanımlanan 

beş eylem yolu, yasal düzenlemeler ve ulusların beslenme durumları, beslenme verileri dikkate 

alınarak tüm ülkelerde uygulanması önem arz etmektedir. Gelinen 2022 yılında dünya kritik bir 

dönemeçtedir ve özellikle dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyara ulaşacağı tahmin 

edildiğinde, gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmenin önemli nedenlerini ele almak için gıda 

sistemlerindeki tüm paydaşların, kapsamlı bir eylem planı için birlikte çalışması stratejik öneme 

sahiptir. Gıda üretim ortamlarını ve tüketicilerin gıda seçimlerini iyileştirmek, beslenme 

tercihleri ile çevresel sürdürülebilirlik arasındaki bağlantıyı vurgulamak, tüketici bilincini ve 

farkındalığını arttırmak, sürdürülebilir gıda üretiminin yeterli ölçekte ve zor koşullara 

dayanıklılık kazandıracak yöntemler kullanılarak geliştirmek birkaç ana başlık olarak ele 

alınmaktadır. Ayrıca Sürdürülebilir alternatif protein kaynaklarını gıda ürünlerine dahil etmek, 

güvenli ve yeterli gıda arzı sağlamak için sürdürülebilir işleme teknolojilerini uygulamak ve 

gıdaların beslenme ve sağlıkla ilgili faydalarını artırmak geleceğin gıda ürünleri için önemli 

hedefler olacaktır. 

 

Giriş 

Gıda Sistemleri 

Gıda sistemleri, güvenli, sağlıklı ve besleyici gıdaların sürdürülebilir yollarla sunulmasını 

sağlamak için; beslenme, gıda, sağlık, toplum gelişimi ve tarımı etkileyen ulusal ve küresel 

tedarik zincirler, bireyler, kamu ve özel grupları içeren birbirine bağlı sistemler ve süreçlerdir. 

Gıda sistemleri, insanları beslemekle ilgili tüm süreçlerini ve altyapısını kapsar.  İlgili süreçler, 

gıdanın yetiştirilmesi, hasat, depolama, toplama, hasat sonrası ön işleme, paketleme, işleme, 

nakliye, pazarlama, dağıtım, tüketim ve bertarafını içerir (HLPE 2017, Barbour ve ark. 2021). 

Böylece gıda sistemi, toprak, su ve iklim dahil olmak üzere insanlarla dünya arasındaki tüm 

ilişkileri ve dünyanın insanların sağlığı ve beslenmesi üzerindeki etkilerini de kapsar. Bir gıda 

sistemi, sosyal, politik, çevresel ve ekonomik faktörlerin yanı sıra kültürel diyet uygulamaları 

ve bunların sonuçlarından etkilenir. Gıda sistemleri, kaynaktan tüketime kadar gıdanın 

yolculuğunun modellerine göre ilerler (Fanzo ve ark. 2021, Global Panel, 2021, von Braun ve 

ark. 2021).  
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Sürdürülebilirlik, bir süreci veya prosesi zaman içinde sürekli olarak sağlama veya 

gerçekleştirme olarak tanımlanırken, sürdürülebilir beslenme şimdiki ve gelecek nesillerin 

beslenme gereksinimlerini karşılayan, biyoçeşitliliğe ve ekosisteme karşı saygılı olan, 

koruyucu, kültürel olarak kabul edilen, ulaşılabilir, ekonomik olarak satın alınabilen, beslenme 

açısından yeterli, güvenilir ve sağlıklı beslenmedir.  Sürdürülebilir diyetler kavramı, gittikçe 

büyüyen nüfusun sağlıklı beslenmesini sağlayan ve aynı zamanda gıda üretiminin çevresel 

etkilerini azaltacak şekilde bir gıda sistemi yaratmanın zorluklarını gezegenimiz kaynakları ile 

aşma stratejilerinin geliştirilmesidir.  Sürdürülebilir diyetlerle ilgili literatür, son on yılda önemli 

ölçüde artış göstererek odak noktası haline gelmesine rağmen ve konsept ekonomik, etik ve 

kültürel olarak genişletilmiş olsa da tutarlı beslenme verilerine dayalı yaygın olarak önerilen 

beslenme modelleri azdır ve birkaç istisna dışında çevresel değildir.  

Sürdürülebilir bir gıda sistemi, gelecek nesiller için gıda güvenirliği ve beslenme oluşturmak 

için ekonomik, sosyal ve çevresel temellerden ödün vermeden herkes için yeterli besleyici gıda 

sağlayan bir sistemdir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, sürdürülebilir bir gıda 

sistemini, daha sürdürülebilir bir ekonomi, toplum için geniş tabanlı faydalar, güvenli sosyal 

sürdürülebilirlik ve doğal kaynaklar üzerinde olumlu veya tarafsız bir etkisi olan karlı bir gıda 

sistemine sahip olmak olarak tanımlamaktadır (IFST 2017, UNSCN 2019, Knorr ve Augustin, 

2021, OECD 2021, Global Nutrition Report 2021, WHO/EURO 2021). 

 

Küresel beslenme, açlık ve sağlık  

Birleşmiş Milletlerin global olarak beslenme, açlık ve sağlık konusunda 2015 yılında geliştirdiği 

eylem planına göre 2030 yılına kadar tüm insanlar için besleyici, yeterli ve güvenli gıda 

sağlamak ve açlığı, yetersiz beslenmeyi tüm biçimleri ile sona erdirmek amaçlanmıştır. Ancak 

2020 yılında bu konuda ilerleme sağlanamadığı rapor edilirken, şimdi mevcut beslenme 

eğilimlerinin 2050 yılına kadar yaklaşık 10 milyara ulaşması öngörülen nüfus artışıyla 

birleştiğinde, sağlıklı ve sürdürülür sistemler ile üretilmeyen gıdaların, insanlar ve gezegen için 

küresel bir risk oluşturacağı öngörülmektedir. Bu durumda, 

• Kronik ve dejeneratif hastalıkların küresel yükü 

• Sera gazı emisyonları,  

• Azot ve fosfor kirliliği,  

• Biyolojik çeşitlilik kaybı   

• Su, enerji ve arazi kullanımı artacaktır.  

Gıda üretiminin %70 oranında arttırılmasının gerektiği ve sağlıklı gıdanın daha önemli bir konu 

olacağı dikkate alınırsa, daha az toprak kullanılarak daha fazla gıda üretilmesi gerekecektir 

(FAO IFAD UNICEF WFP ve WHO 2021). 

Eylül 2021'de Birleşmiş Milletler, ilk Gıda Sistemleri Zirvesi'ne (UN FSS) ev sahipliği 

yapmıştır. Zirvede, dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukların ele alınması için sistematik 

değişiklikler yapma çağrısında bulunulmuştur. Bu çağrı kapsamında, 2050 yılına kadar 10 

milyar kişiye ulaşacak olan nüfusu beslemek, dünya çapında 500 milyondan fazla insan için 

tarım-gıda ile ilgili geçim kaynakları ve doğal kaynakları korumak gıda üretiminin temeli olarak 

ele alınmıştır. 'Dünyada gıda güvenliği ve beslenmenin durumu' konulu yayınlanan BM 2021 

raporu, küresel açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadelede çoğunlukla pandemi ile şiddetlenen 

olumsuz eğilimleri doğrulamaktadır. COVID-19 pandemisinin etkisini henüz tam olarak 

açıklamak mümkün olmasa da dünyada üretilen gıdanın yaklaşık üçte biri kaybolmakta veya 

israf edilirken, dünya genelinde veriler şu şekildedir: 

✓ 2021'de dünyada 828 milyon kişi arasında açlıkla karşı karşıya kaldı. Bu 2020’den 46 

milyon, 2019’dan 150 milyon daha fazladır. 
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✓ 2021'de dünyadaki yaklaşık her üç kişiden biri (2,37 milyar) yeterli gıdaya erişemedi- 

sadece bir yılda Covid-19 pandemisinden öncesine kıyasla 350 milyon kişi bu sayıya 

eklendi.  

✓ Kadınlar (31,9) erkeklerden (27.6) daha fazla gıda erişiminden etkilendi. 

✓ 2020’de 3,1.milyar insan Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlıklı gıdaları satın alamadı, 

bu sayı 2019’dan 112 milyon daha fazladır. 

✓ Beş yaş altı çocukların %22 si (149,2 milyon) bodurluktan etkilendi, %6,7'sinin (45,4 

milyon) kötü beslenme ile heba olduğu tahmin ediliyor.  

✓ On beş ila 49 yaş arasındaki kadınların tahmini yüzde 29,9'u anemiden etkilendi, artık 

bir Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) Göstergesi olarak ele alınacak. 

✓ Yetişkin obezitesi tüm ülkelerde arttı, 772 milyon yetişkin obez ve 2,2 milyar (tüm 

kadınların %40,8'i ve erkeklerin %40,4'ü) fazla kilolu.  

✓ İki milyar insan, özellikle demir, çinko, A vitamini ve iyot gibi temel mikro besin 

öğeleri yetersizliğine bağlı olarak "gizli açlıktan" mustarip. 

✓ Küresel olarak yetişkinlerde her beş ölümden biri sağlıksız beslenmeyle ilişkilendirildi. 

Sağlıksız beslenme ile ilişkili 17,9 milyon ölümün nedeni kardiyovasküler 

hastalıklardır, bunu kanserler (9 milyon) ve diyabet (1,6 milyon) takip etmektedir 

(FAO 2017, WHO 2020, FAO IFAD UNICEF WFP ve WHO 2021, Global Nutrition 

Report 2021, WHO/EURO 2021). 

  

2019 yılında ortaya çıkan (2022 yılı itibarıyla hâlâ etkisini sürdüren) Covid-19 pandemisi, 

milyonlarca insanın gıda güvenliği ve beslenme durumunu engelledi ve kümülatif etkileri ile 

hala önemli bir endişe kaynağıdır (Global Panel 2020). Covid-19 pandemisi ile gıda 

sistemlerinin etkilendiği dış (çatışmalar, savaşlar, iklim değişiklikleri, enerji krizleri) ve iç 

(düşük üretkenlik, verimsiz gıda tedarik zincirleri) etkenler ülkelerin düşük gelirleri ile 

birleştiğinde insanların sağlıklı beslenmesi için satın alması gereken besleyici gıdaların maliyeti 

oldukça artmıştır. Gelecekteki tehlike ise olumsuzlukların devam edip etmeyeceği değil, 

gelecekteki şoklara karşı direnç oluşturmak için nasıl adımlar atılacağıdır (UNEP 2016, Dietz 

ve Pryor 2022, FAO IFAD UNICEF WFP ve WHO 2022). 

Sürdürülebilir beslenme: Optimum beslenme 

Sürdürülebilir beslenme, şimdiki ve gelecek nesillerin beslenme gereksinimlerini karşılayarak 

sağlıklı yaşama katkı sağlayan düşük çevresel etkiye sahip diyetler olarak tanımlanmaktadır. 

Sürdürülebilir diyetler biyoçeşitliliği koruyan ve ekosistemlere saygılı, kültürel olarak kabul 

edilebilir, erişilebilir, ekonomik olarak adil ve karşılanabilir; beslenme açısından yeterli, 

güvenilir ve sağlıklı gıdaları; doğal kaynakları ve insan kaynaklarını dikkate alarak optimize 

eder (Şekil 1) (FAO IFAD UNICEF WFP ve WHO 2022). 

 
Şekil 1. Sağlıklı ve sürdürülebilir diyetin 4 temel boyutu 

 



Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Üzerine Araştırmalar 

78 

 

Optimal beslenme, günlük besin öğesi gereksinimlerinin karşılandığı aynı zamanda sağlıklı bir 

yaşam sürdürülerek ileri yaşlardaki kronik ve dejeneratif hastalıkları oluşum risklerinden 

korunmak olarak tanımlanmaktır. Şimdi bu beslenme modeline gezegenimizin de geleceğini 

koruyacak şekilde hedeflenmiş amaçlar benimsenmektedir. FAO  2012 yılında “Sağlıklı ve 

Sürdürülebilir Diyetler (HSDs)” kavramını, “Şimdiki ve gelecek nesiller için gıda ve beslenme 

güvenliğine ve sağlıklı yaşama katkıda bulunan düşük çevresel etkiye sahip diyetler” olarak 

tanımlamıştır (FAO, 2012). Bugün sürdürülebilir gıdalardan sağlıklı diyetler elde etmek, 

herkesin katılımını gerektiren bir kararlılıkla mevcut beslenme düzenlerinde ve yeme/tüketim 

alışkanlıklarında büyük iyileştirmeler ve gıda kayıplarının, israfının azaltılması da dahil olmak, 

gıdalarımızın nasıl üretildiği üzerine önemli değişiklikleri kapsamaktadır (Willett ve ark. 2019).  

Sağlıklı bir diyetin insan sağlığını geliştirmesi, hastalıkları önlemesi ve gezegenimizi koruması 

iki temel özelliğe dayanmaktadır.  

(1) Besleyici ve sağlıklı gıdalardan yeterli (ancak fazla olmayan) miktarda besin öğelerini 

sağlaması  

(2) Gıda üretiminin tüm aşamalarında sağlığa zararlı maddelerin oluşumunun önlenmiş 

olmasıdır (Neufeld ve ark. 2021).  

Bu konuda 2022 yılı başlarında gerçekleşen toplantıda FAO sağlıklı diyet ve beslenme tanımını 

“büyüme, gelişme ve sağlığı korumada gerekli enerji ve besin öğelerinin alımını yeterli 

SAĞLAYAN ama AŞMAYAN aktif bir yaşam stili ile düzenlemek” şeklinde açıklarken, ilgili 

hedefleri şu şekilde belirtmiştir: 

• Sağlıklı yaşama erken başlama: ilk altı ay emzirme, iki yaşına tamamlayıcı gıdalar ile 

emzirme devamlılığı 

• Çok çeşitli işlenmemiş veya minimum işlenmiş gıdaların artırılması 

• Dengeli gıda grupları  

• Yüksek oranda işlenmiş gıdaların ve içeceklerin kısıtlanması  

• Tam tahıllar, baklagiller, kuruyemişler ve meyve ve sebzelerin çeşitliliğinin ve 

miktarlarının arttırılması 

• Toplam enerji gereksinimin %30 undan daha az yağ alımı, doymuş yağların 

kısıtlanması endüstriyel trans yağların tüketilmemesi 

• Kararında miktarlarda yumurta, süt, kümes hayvanları ve balık ve az miktarda kırmızı 

et tüketimi 

• Toplam enerji gereksinimin %10 dan az serbest şeker alımı 

• En az 400 g meyve ve sebze tüketimi  

• Günlük 5 g tuz (iyotlu) alımı (UNICEF 2021, FAO IFAD UNICEF WFP ve WHO 

2022). 

Bu hedeflerle ulaşmada 3 konuya da dikkat çekilmiştir. Bunlar: 

1. Gıda işleme, yüksek kaliteli beslenme ve sağlık için gerekli işlemleri tanımlamaktadır. 

Gıdaları daha erişilebilir ve daha güvenli hale getirebilir. Ancak ultra işlenmiş gıdalar 

çok yüksek yoğunlukta tuz, serbest şekerler ve doymuş veya trans yağlar içerebilir ve 

bu ürünler yüksek miktarlarda tüketildiğinde sağlığa zarar verebilir.  

2. Patates ve diğer nişastalı kökler meyve veya sebze olarak sınıflandırılmaz. 

3. Serbest şekerler, şuruplar, meyve suları ve meyve suyu konsantrelerinde ve balda doğal 

olarak bulunan şekerlerin yanı sıra üretici, aşçı veya tüketici tarafından yiyecek veya 

içeceklere eklenen tüm şekerlerdir (Şekil 2) (FAO IFAD UNICEF WFP ve WHO 

2022) 
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Şekil 2. Toplam şeker ve alt grupları (EFSA, 2022). 

 

Sürdürülebilir gıda üretiminden sağlıklı beslenme için küresel bilimsel hedefler geliştirmek 

üzere bir başka çalışmada EAT-Lancet komisyonu tarafından gerçekleştirilmiştir. On altı 

ülkeden çeşitli bilim alanlarından 37 bilim insanının yaptığı çalışmada, “Gelecekteki nüfusu 

sağlıklı bir diyet ile gezegenimizin koşullarında besleyebilecek miyiz?” sorusu cevaplanmaya 

çalışılmıştır. Bu konudaki çok kapsamlı çalışmalarda elde edilen verilerin değerlendirilerek 

hazırlandığı EAT-Lancet Komisyonunun raporu 2019 yılında Willett ve arkadaşları tarafından 

yayınlanmıştır. Bu raporda, bu sorunun cevabı; yeme alışkanlıkları değişmeden, gıda üretiminde 

gelişmeler sağlanmadan ve gıda atıklarını azaltmadan mümkün değil şeklinde bildirilmiştir 

(Willett ve ark. 2019, Ridoutt ve ark. 2021, Coleman ve ark. 2021). 

Aynı raporda, dünyanın çeşitli yaşamsal kaynaklarının sürdürülebilirliğinin göz önüne alındığı 

sağlıklı beslenme modelinin özellikleri tanımlanmıştır. “Sağlıklı Referans Diyeti” veya “Kazan-

Kazan” diyeti olarak da isimlendirilen ve Çizelge 1’de verilen bu beslenme modeli şu özellikleri 

ile karakterize edilmiştir. 

• Birincil protein kaynağı olarak bitkisel gıdalar (soya fasulyesi, baklagiller ve 

kuruyemişler), 

• Haftada birkaç kez balık ve diğer alternatif omega-3 yağ asitleri kaynakları, 

• İsteğe bağlı ve kararında kümes hayvanları ve yumurta tüketimi  

• Düşük kırmızı et tüketimi (çok az veya hiç işlenmiş et), 

• Doymamış yağ asidi içeriğine sahip bitkisel yağlar, düşük miktarda doymuş yağlar  

• Kısmen hidrojene yağlar içermeyen  

• Esas olarak tam tahıllardan elde edilen karbonhidratlar, az miktarda rafine edilmiş 

tahıl ve sınırlı miktarda şeker (enerji alımının %5'inden azı), 

• Günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze 

• İsteğe bağlı bir seçenek olarak makul miktarda süt ürünleri 

• Ultra işlenmiş gıdaların azaltılması 

Günlük temelde Sağlıklı Referans Diyet yaklaşık 232 gr tam tahıl (buğday, mısır ve diğerleri), 

50 gr yumru veya nişastalı sebzeler, 200-600 gr sebze, 100-300 gr meyve ve 0-500 gr süt 

ürünlerinden oluşmaktadır. Protein kaynakları 0-28 gr kırmızı et, 0-58 gr kümes hayvanları, 0-

100 gr balık ve 0-13 gr yumurta içermektedir. 0-50 gr kuruyemiş kırmızı ete alternatif olarak 

tüketilebilir. Toplam 50 gr (kuru ağırlık) bakliyat (mercimek, fasulye ve bezelye) ve 25 gr soya 

fasulyesi tavsiye edilir. Toplam eklenecek yağ, doymamış bitkisel yağların daha ziyade 

kullanımı vurgulanarak 50g olarak listelenmiştir. Son olarak şeker ve diğer tatlandırıcıların 

tüketimi 31 gr ile sınırlıdır (Willet ve ark. 2019, EAT 2020).  
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Sonuç 
Sürdürülebilir gıda sistemlerinin optimal beslenmeyi sağlayacak şekilde dönüşümünde başarıyı 

sağlamak için bilim, siyaset, iş dünyası ve sivil toplum örgütleri ile 2050 yılına kadar acil ve 

radikal uygulamalar gerekmektedir. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris Antlaşması 

gereklerine odaklanmak, dünyayı sağlıklı, lezzetli ve sürdürülebilir diyetlere kaydırmak, 

insanlar ve gezegen için gıda sisteminin önceliklerini yeniden düzenlemek, daha az kaynaktan 

daha fazlasını daha doğru gıda olarak üretmek, topraklarımızı ve okyanuslarımızı korumak gıda 

kayıplarını ve israfını kökten azaltmak için acil stratejilere ve eylem planlarına gereksinim 

olduğu açıktır (Reyes vd. 2021). Özellikle besin öğesi açısından zengin çeşitli gıdaların tarımsal 

üretimine öncelik vermek, gıda kaybını ve israfını azaltmak, gıdanın kalitesini ve güvenliğini 

iyileştirmek, gıda etiketlemesinde şeffaflığı arttırmak, sağlıklı gıdalar için tüketici talebini 

beslenme eğitimi ile arttırmak ve besleyici değeri yüksek geleneksel gıdaları ve yöntemleri 

teşvik etmek önemli başlıklar olarak ele alınabilir. 

      Çizelge 1. Günlük 2500 kcal alımı için sağlıklı bir referans diyet 

  
Makro besin öğesi alımı 

(olası aralık), g/gün 

Kalori alımı, 

kcal/gün 
 

 Tam tahıllar*    

 Pirinç, buğday, mısır ve diğerleri† 232 (toplam enerjinin %0-60’ı) 811  

 Yumrulu veya nişastalı sebzeler    

 Patates, bezelye vb. 50 (0-100) 39  

 Sebzeler    

 Tüm sebzeler 300 (200-600) ..  

 Koyu yeşil sebzeler 100 23  

 Kırmızı ve turuncu sebzeler 100 30  

 Diğer sebzeler 100 25  

 Meyveler    

 Tüm meyveler 200 (100-300) 126  

 Süt ürünleri    

 
Tam yağlı süt veya eşdeğeri diğer 

ürünler (örneğin peynir) 
250 (0-500) 153  

 Protein kaynakları‡    

 Sığır eti ve kuzu eti 7 (0-14) 15  

 Domuz eti 7 (0-14) 15  

 Tavuk ve diğer kanatlı etleri 29 (0-58) 62  

 Yumurta 13(0-25) 19  

 Balık§ 28(0-100) 40  

 Baklagiller*    

 
Kuru fasulye, mercimek     ve 

bezelye 
50 (0-100) 172  

 Soyalı gıdalar 25(0-50) 112  

 Yer fıstığı 25(0-75) 142  

 Fındık 25 149  

 İlave yağ    

 Palm yağı 6.8 (0-6.8) 60  

 Doymamış yağlar  40(20-80) 354  

 Süt yağları (sütte bulunan) 0 0  

 Domuz yağı veya hayvan iç yağı 5(0-5) 36  

 İlave şeker    

 Tüm tatlandırıcılar 31 (0-31) 120  
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*Tahılllar ve baklagiller çiğ ve kuru formda; dana ile koyun eti yer değiştirebilir, tavuk 

ve diğer kümes hayvanları yumurta, balık, diğer protein kaynakları ile yer değiştirebilir; 

kurubaklagiller aralarında yer değiştirebilir, deniz ürünleri balık ve kabuklu deniz 

hayvanlarını kapsar (deniz veya çiftlik); doymamış yağlar her biri %20’sini oluşturacak 

şekilde zeytin, soya fasulyesi, kolza tohumu, ayçiçeği ve yer fıstığı yağından oluşmaktadır 

(Willett ve ark. 2019). 
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Özet 
Günümüzde sağlıklı beslenmeye olan ilgi her geçen gün artmakla birlikte, her bireyin güvenli 

gıdaya ulaşması dünya nüfusunun artışı ile zorlaşmaktadır. Yeterli beslenme sadece bir hayatta 

kalma sorunu olmakla kalmayıp, aynı zamanda çevre ve onun kırılgan dengesi ile de yakından 

ilgilidir. Gıda üretimi, küresel arazinin yaklaşık %40'ını kaplar ve sera gazı emisyonlarının 

%30'u ile tatlı su kullanımının %70'inden sorumludur. Artan dünya nüfusuna sağlıklı ve 

sürdürülebilir bir diyet sağlamak gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Dünyanın dengesine büyük bir 

etki yapan gıda üretimi, gıda atık ve yan ürünlerinin işlenmesi, taşınması ve değerlendirilmesi 

gıda güvenliği ve sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir. Gıda politikası, beslenme 

yönergeleri ve gıda güvenliği stratejileri; sağlığa odaklanan sınırlı tarihsel yaklaşımdan, 

diyetlerin çevresel, sosyo-ekonomik ve kültürel etkisinden dolayı sürdürülebilirliğe odaklı yeni 

bir yaklaşıma doğru evrilmeklidir. Geleneksel Akdeniz diyeti, Akdeniz havzasındaki tüm 

ülkelerin insan, kültür ve gıda alışverişinin bin yıllık mirasıdır. Akdeniz diyetinin 

sürdürülebilirliği ve çevresel etkisi ile beslenme ve sağlıkla olan ilişkileri hakkında yeni 

bulguları birleştirmek için bu diyet modelinde bir revizyon ve yeniden yapılandırma 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Akdeniz diyetinin yeni çevresel boyutu hem sağlık hem de çevre 

konularını ele alan gıda alımı tavsiyelerini de geliştirmektedir. Yeni versiyon  2011 versiyonuna 

göre, kırmızı et ve süt ürünlerinin daha az, mümkün olduğunca bakliyat ve yerel olarak 

yetiştirilen çevre dostu bitkisel gıdaların daha fazla tüketilmesini vurgulamaktadır. Bu 

yenilikler; mevsimsellik, biyoçeşitlilik ile geleneksel, yerel ve çevre dostu ürünler gibi gıdaların 

üretimi, seçimi, işlenmesi ve tüketimini de kapsamaktadır. Akdeniz diyetinde tüm faydaların 

elde edilmesi ve kültürel mirasın devamlılığı için sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesi ile 

kültürel unsurların korunması dikkate alınmalıdır. Bu diyetin 2010 yılında UNESCO (Birleşmiş 

Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası 

olarak kabul edilmesi genel olarak iyi olma haline ve sağlıklı beslenme düzenine çok daha iyi 

bir şekilde uyulmasına katkıda bulunmuştur. Bu çalışmada, mevcut Akdeniz popülasyonlarının 

benimsediği yaşam tarzı, beslenme, sosyo-kültürel, çevresel ve sağlık sorunlarını göz önünde 

bulunduran yenilenen Akdeniz diyetinin, güncel önerilerle sürdürülebilir besleme ile olan 

ilişkisi ele alınarak incelenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Akdeniz diyeti, kültürel miras, sağlıklı beslenme, sürdürülebilirlik  

 

Giriş 

Küresel nüfus sürekli artış göstermekle birlikte 2019'da dünya çapında 7,7 milyar olan insan 

nüfusunun günümüz tahminlerine göre 2030'da yaklaşık 8,5 milyara ve 2050'de 9,7 milyara 

yükselebileceği öngörülmektedir (World Population Prospects, 2019). Bu küresel nüfusu 

sağlıklı gıda ile beslemek, hükümetler için artan bir endişe kaynağı olmaktadır. Yeterli 

beslenmenin sadece bir hayatta kalma sorunu değil, aynı zamanda çevre ve onun hassas dengesi 



Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Üzerine Araştırmalar 

84 

 

ile de yakından ilişkili olduğu, son yıllarda yaşadığımız çevresel sorunlarla daha da iyi 

anlaşılmıştır. Bu nedenle artan dünya nüfusuna sağlıklı ve sürdürülebilir bir diyet sağlamak, 

dünyadaki herkesin en büyük sorumluluklarındandır. Gıda politikası, beslenme kılavuzları ve 

gıda güvenliği önlemleri, öncelikle besin ve sağlığa odaklanan geleneksel yaklaşımdan 

sürdürülebilirliğe ve bunun çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarını dikkate alan bir yaklaşıma 

geçmelidir (Berry ve ark., 2015). Eğitim, tarım ve gıda endüstrisindeki politika müdahaleleri ve 

eylemlerinin diyet seçimlerini etkileyen gıda sistemi faktörlerini yansıtması gerekmektedir 

(FAO, 2019; FAO, 2020). Bu noktada Akdeniz diyeti çözümün bir parçası olarak görülmüştür 

(FAO, 2019).  

Geleneksel Akdeniz diyeti, Akdeniz havzasındaki tüm ülkelerin insan, kültür ve gıda 

alışverişinin bin yıllık mirası olmakla birlikte, Akdeniz tarım ve kırsal modellerine dayalı 

olarak, yirminci yüzyıl boyunca bölgedeki tüm ülkelerde beslenme alışkanlıklarının temelini 

oluşturmuştur. Akdeniz diyetinde yer alan yerel tarım ürünlerinin kalitesi, sade ve sağlıklı 

olması ile biyolojik çeşitlilik birleştirildiğinde, daha geniş bir popüler kültürün parçası haline 

gelmiştir. Evrensel olarak takdir edilen, onaylanmış mutfak uygulamalarının bir göstergesi 

olarak UNESCO Akdeniz diyetini somut olmayan kültürel miras olarak kabul etmiştir 

(UNESCO, 2010). Son 50 yılda, Akdeniz diyeti kavramı ilerici bir evrim geçirmiştir. Akdeniz 

diyetinin yalnızca sağlıklı bir beslenme modeli (Willet ve ark., 2015) olarak sınırlı algısı, diyetin 

önemli sosyo-kültürel, ekonomik ve çevresel faydalarını (Vermeulen ve ark., 2012; FAO, 2020) 

kucaklayan sürdürülebilir bir beslenme modelini tasvir edecek şekilde genişletilmiştir. Bu 

durum öncelikle doğal çevre üzerindeki ekolojik baskının ana nedenleri arasında yer alan gıda 

tüketimi, üretimi ve dağıtımıyla yakından ilgilidir (Dernini ve ark., 2017; Bach-Faig ve ark., 

2011). Ayrıca, modern çağda gıda davranışlarının homojenleştirilmesiyle birlikte batı tipi 

ekonominin, kentsel ve teknoloji güdümlü kültürün, gıda üretimi ve tüketiminin küreselleşmesi 

nedeniyle geleneksel Akdeniz diyetinin giderek aşınmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir 

(Bach-Faig ve ark., 2011). 

Geleneksel bir diyet modeli olarak Akdeniz diyeti; bitki bazlı gıdalar (tahıllar, baklagiller, 

kabuklu yemişler, meyveler, sebzeler ve otlar) açısından zengin, kırmızı ve işlenmiş et 

bakımından düşük porsiyonlarla karşımıza çıkmaktadır. Eklenen yağın ana kaynağı olarak deniz 

ürünleri, yumurta, beyaz et ve süt ürünlerinin orta düzeyde alımını, orta düzeyde alkol 

(çoğunlukla yemek sırasında, kültürel olarak kabul edilebilir olduğundan şarap) ve zeytinyağını 

içerir (Serra-Majem ve ark., 2020). Bu temelde, hayvansal kaynaklar yerine ana yemeklik yağ 

olarak zeytinyağı tüketimi göz önüne alındığında, Akdeniz diyeti yüksek yağlı bir diyet (toplam 

enerji alımının yaklaşık %40'ı) olarak kabul edilir. Karbonhidratlar ve lifler, çoğunlukla sebze 

ve meyvelerden diyete eklenmektedir. Bu diyet modeli, toplamda düşük miktarda doymuş yağ 

asitleri, yüksek miktarda antioksidanlar ve liflerin yanı sıra, önemli ölçüde tekli doymamış yağ 

asitleri ve n-3 çoklu doymamış yağ asitleri alımını sağlar (Serra-Majem ve ark., 2020; Zupo ve 

ark. 2020). 

Geçmişten günümüze Akdeniz diyetinin kardiyovasküler hastalıklar, metabolik sendrom, meme 

kanseri, depresyon, kolorektal kanser, diyabet, obezite, astım, erektil disfonksiyon ve bilişsel 

gerilemenin yükünü azalttığı hatta gelişimini engellediği yapılan çalışmalar ile ortaya 

konmuştur (Benetou ve ark., 2008; Sofi ve ark., 2008; Martínez-González ve ark., 2009; 

Martínez-González ve ark., 2015; Estruch ve ark., 2018; Kargın ve ark., 2019). Bununla birlikte, 

son zamanlarda, bitki bazlı gıdalar açısından zengin ve hayvansal gıdalar açısından düşük olan 

Akdeniz diyeti gibi beslenme kalıplarının daha sağlıklı olduğu ve çevre üzerinde daha az etki 

gösterdiği de gözlemlenmiştir (Serra-Majem ve ark., 2020). Antiinflamatuar ve antioksidan etki 

gösteren bu besin öğesi ve bileşenleri, hücre farklılaşmasına neden olan inflamasyon ve 
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oksidatif stres durumlarınına karşı önleyici etki gösterebilmektedir. Benzer olarak prebiyotik 

etki gösteren diyet posası bağırsak sağlığı üzerine olumlu etkiler yaratmakta ve kanserojen etki 

oluşturabilen ikincil safra asitlerinin vücuttan atılmasını da sağlayabilmektedir. Ayrıca, Akdeniz 

diyeti bileşenleri ile apoptozis arasında pozitif bir korelasyon olduğu görüşü de bulunmaktadır 

(Mentella ve ark., 2019).  

Bu çalışmada, güncellenen Akdeniz diyetinin, sağlığa olumlu etkisinin yanı sıra, gıdanın 

çevresel etkisine özel bir dikkat çekerek, gıda zincirinin sürdürülebilirliği ve dolayısıyla 

sürdürülebilir beslenme ile ilişkisi hem insanlık hem de dünya refahı açısından ele alınarak 

incelenmiştir.  

Sürdürülebilir Diyet Kavramı 

"Sürdürülebilir Diyetler" kavramı 1980'lerin başında, Gussow ve Clancy (1986) tarafından 

tüketiciler için olduğu kadar çevre için de daha sağlıklı diyetler önermek için tanımlanmıştır. 

Sürdürülebilir tarımdan ödünç alınan "sürdürülebilir beslenme" kavramı, doğal kaynakların 

israfını en aza indiren faaliyetleri desteklemiş, yerel ve mevsimlik tüketim için gıda üretimini 

ele almıştır. Bu modellerin temel özellikleri incelendiğinde: 

• Yeterli miktarda sağlıklı besin öğeleri içeren besin tüketimi ve gereksinim fazlasının 

tüketilmemesi 

• Bireysel besin üretiminin desteklenmesi  

• Çevrenin korunması ve fazla miktarda avlanmadan kaçınılması  

• Besin kayıp ve israflarının önlenmesinin yer aldığı görülmektedir (Lawrence ve ark., 

2019).  

Gıda küreselleşme süreci ve tarımsal sistemlerin artan üretimi ile ekosistemlerin 

sürdürülebilirliğine dikkat edilmeden, sürdürülebilir beslenme kavramı uzun yıllar ihmal 

edilmiştir. Ancak son zamanlarda sürdürülebilir diyetlere olan ilgi, uluslararası bilimsel 

topluluklar ve çeşitli Avrupa hükümetlerinin kurumları tarafından yeniden gündeme 

getirilmiştir (Sustainable Development Commission, 2009). 

Sürdürülebilirliği tanımlamanın karmaşıklığının yanı sıra mevcut diyetlerin sürdürülemez 

doğasına dair artan sayıda kanıt bulunmaktadır. Sürdürülebilir diyetlerin tanımı, gıda üretim 

sistemlerinin, gıda ile besin gereksinimlerinin karşılıklı bağımlılıklarını kabul ederken, tüm gıda 

zincirinin sürdürülebilirliğini de ele almalıdır. Sürdürülebilir diyet kavramı, birkaç yüzyıl önce, 

insanların yiyeceklerin çoğunluğunu ekosistemlerinden elde ettiklerinde merak uyandırmıştır. 

Biyolojik çeşitliliğe değer verilmiş, kullanılmış ekosistemler ve tarımsal-ekolojik bölgeler, 

binlerce yıldır tükettikleri gıdaları üretmişlerdir (Burlingame ve Derdini, 2011). Geleneksel 

bilgi ve uygulamalar, sağlıklı ekosistemler içinde gıda biyoçeşitliliğinin korunmasını ve 

sürdürülebilir kullanımını sağlamıştır. Ancak tarım, diyet ve beslenme son yıllarda o kadar 

dramatik bir şekilde değişmiştir ki, artık sürdürülebilir bir diyet kavramı yeni bir kavram olarak 

algılanmaya başlamıştır. FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) tahminlerine göre, yetersiz beslenen 

insan sayısının yaklaşık bir milyara yükselmiş olduğu bildirilmiştir (FAO, 2009). Bu sayı 

yalnızca diyetle alınan enerji arzını yansıtırken, yetersiz mikro besin beslenmesi daha da büyük 

bir ölçekte mevcuttur. Yetersiz beslenme sorunlarına ek olarak, obezite ve buna bağlı kronik 

hastalıklar da artmaktadır. Bu durum, gıda biyoçeşitliliği kaybının ve ekosistem bozulmasının 

endişe verici hızıyla birleştiğinde, tarımsal sistemlerin ve diyetlerin yeniden incelenmesi 

gerekliliğini düşündürmektedir. İyi beslenme, tarımın bir hedefi olmasına rağmen, 

sürdürülebilirlik konusundaki kaygıların kaybolmaması zorunludur. Birçok diyet modeli 

sağlıklı olabilmekte, ancak kaynakların maliyeti açısından önemli ölçüde değişime ihtiyaç 

duyulmaktadır (Burlingame ve Derdini, 2011). 
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Akdeniz Diyeti ve Sürdürülebilirlik  

"Akdeniz diyeti" terimi, Akdeniz ülkelerinde yüksek miktarda zeytinyağı ve zeytin, meyve, 

sebze, çoğunlukla rafine edilmemiş tahıllar, baklagiller ve fındık, orta miktarda balık, süt 

ürünleri ve düşük miktarlarda et ve et ürünleri gibi bazı ortak beslenme özelliklerinin varlığını 

ifade eder. Ölçülü şarap ise, dini ve sosyal normlara aykırı olmadığı sürece kabul edilebilir 

(Berry ve ark., 2011).  

Akdeniz diyeti, 60'larda Ancel Keys (1970) tarafından yürütülen Yedi Ülke Çalışmasının 

ardından bilimsel olarak iyi karakterize edilmiştir. O zamandan günümüze, geniş çapta 

incelenmiş olan Akdeniz diyetinin önemli beslenme ve sağlık yararları ile ilişkili bir model 

olduğu görülmüştür. 

Sürdürülebilir diyet kavramı, beslenme ve sağlık sonuçlarını etkileyen ekonomik, çevresel ve 

sosyo-kültürel konuları içerir. Akdeniz diyetini biyolojik çeşitlilik açısından zengin 

sürdürülebilir bir diyet olarak sunmaya yönelik yeni yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu 

yaklaşımlar, tüketicilere daha çevre dostu gıda bazlı beslenme kılavuzları ve hedefleri 

sağlamalı, çevresel olarak sürdürülebilir bir gıda sistemi için neyin gerekli olduğunu 

netleştirmeye yardımcı olmalıdır (Burlingame ve Derdini, 2011). 

Sürdürülebilir beslenme kavramı gıda zinciri yaklaşımıyla (yani tarladan çatala biyoçeşitliliği 

elde etme) entegre edilerek; diyetlerin basitleştirilmesini, biyolojik çeşitlilik kaybını, 

ekosistemlerin bozulmasını ve daha fazla erozyonun önlenmesini kapsayan sektörler arası 

yenilikçi bir çabaya rehberlik etmelidir. Yerli halkların geleneksel gıdalarının besin öğeleri 

açısından zengin, kolayca erişilebilir ve yerel olarak sürdürülebilir kaliteli beslenme kaynakları 

olarak daha fazla tanıtılmasına hizmet edecektir (Tokay ve ark., 2022). Akdeniz diyeti, 

sürdürülebilir diyetlere çok kültürlü bir yaklaşım ile yerli veya yerel gıda sistemlerini anlayarak, 

gıdalar ve diyetlerle ilgili kültürel bilgideki çeşitliliği korumak için de fırsatlar sunabilmektedir. 

Aynı zamanda, yemek ve kültüre ilişkin geleneksel bilginin korunmasının önemini de gündeme 

getirmektedir. 

Akdeniz diyeti, bir dizi bilimsel ve uygulamalı disiplin içinde çeşitli yöntemlerle ortaya konmuş, 

analiz edilmiş ve tanıtılmıştır. Günümüzde Akdeniz bölgesindeki uygulamaları azalmış olsa da 

sağlıklı bir diyet olarak tanınmaya ve takdir edilmeye devam etmektedir. Akdeniz diyetinin 

önemi, kendine özgü gıda ve besin maddelerinde değil, onu karakterize ve analiz etmek için 

kullanılan yöntemler ile özünde yer alan sürdürülebilirlik felsefesinde yatmaktadır (Martínez-

González ve ark., 2019). Akdeniz diyeti ile ilgili sürdürülebilirlik faydalarını değerlendirmek 

üzere 2015 yılında Milano’da organize edilen bir kongrede MED Diet 4.0 olarak tanımlanan 

Akdeniz diyetinin dört özelliği üzerinde durulmuştur. İlk özelliği çeşitli kronik ve 

kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde, halk sağlığı maliyetlerinin düşürülmesinde ve 

refahın artırılmasında önemli rol oynaması olarak belirlenmiştir. İkinci özelliği çevresel 

etkilerinin düşük olması ve biyoçeşitlilik açısından zengin olmasıdır. Üçüncü özelliği ise lokal 

ekonomik girdilerinin olması ve son olarak sosyal ilişkileri artırmadaki önemi olarak 

özetlenmiştir (Dernini ve ark., 2017).  

Güncellenen Akdeniz Diyeti Piramidi ve Sürdürülebilirlik 

Kasım 2014'te, Uluslararası Akdeniz Diyet Vakfı (IFMeD) Akdeniz Diyeti Piramidi ortak 

yazarları tarafından kurulmuştur. Vakfın kuruluş amacı, insanlığın somut olmayan kültürel 

mirası olarak Akdeniz diyetini sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam tarzı modeli olarak yeniden 

değerlendirmek ve geliştirmektir. Ayrıca, mevcut sosyo-ekonomik ve kültürel değişikliklere 
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uyarlamanın yanı sıra bu modeli korumak ve geliştirmek amacıyla uluslararası disiplinli bilgi 

ve uzmanlık merkezleri kurmaktır.  

IFMeD daha sonra, Akdeniz diyetinin sürdürülebilir ve sağlıklı bir diyet olarak faydalarını 

vurgulayan, en güncel bilimsel kanıtları içeren, Akdeniz diyeti piramidinin yenilenmiş bir 

temsili üzerinde fikir birliği oluşturmak amacıyla istişare sürecini sürdürmüştür. Bu uygulamada 

IFMeD, Akdeniz diyeti piramidinin önceki revizyonunda yer almış olan beslenme, sağlık ve 

sosyo-kültür uzmanlarının yanı sıra konuyla ilgili yeni otoriteleri ve daha geniş uzman görüşünü 

dahil etmeye çalışmıştır. 

FAO tarafından ayrıntılı olarak hazırlanan sürdürülebilir diyetlerin 2010 tanımıyla uyumlu 

olacak bir biçimde hazırlanan Akdeniz diyeti piramidinin yeni grafik temsili, gıda bazlı 

beslenme yönergeleri şeklinde ortak ihtiyaca yanıt vermektedir (Derdini ve Berry, 2015). 

2019'un ikinci yarısında ve 2020'nin başlarında, güncellenmiş bir Akdeniz diyeti piramidi 

hakkında fikir birliğine varmak için daha fazla çevrimiçi istişare düzenlenmiştir. Ayrıca, ilgili 

tüm paydaşlar arasında sürekli ve titiz bir fikir birliği oluşturma sürecinin sonucunda bu 

revizyon somutlaştırılmış olup halk sağlığı, beslenme, gıda bilimi, diyetetik, sosyal antropoloji, 

sosyoloji, kültürel miras, aile ve tüketici bilimleri, tarım, kaynak yönetimi ve çevre 

bilimlerindeki bilim insanları ve uzmanlar arasındaki disiplinler arası diyaloğu da teşvik 

etmiştir. Akdeniz diyeti piramidinin bu yeni revizyonu, uzmanlar arasındaki bilimsel fikir 

birliğiyle oluşturulmuş olup beslenme, sağlık ve çevre sorunları alanlarındaki araştırmalardan 

elde edilen kanıtlara dayanmaktadır. Ancak, burada açıklanan Akdeniz diyeti piramidinin 

kuralcı olmadığı vurgulanmalıdır. Her ülkenin temel güncellenmiş piramidi ve onunla uyumlu 

tavsiyeleri kendi gıda sistemlerine, köklü kültürlere sahip mutfaklarına uygun ve kendi 

kılavuzlarını geliştirmeye yardımcı olarak kullanması önerilmektedir (Serra-Majem ve ark., 

2020). 

Bu yeni grafik Akdeniz bölgesindeki farklı ülkeler tarafından coğrafi, sosyo-ekonomik ve 

kültürel bağlamlarına, beslenme gereksinimlerine ve yemek kalıplarına göre uyarlanacak 

basitleştirilmiş bir piramit çerçevesi olarak tasarlanmıştır. Öneriler, 18-65 yaş arasındaki sağlıklı 

yetişkin nüfusu hedeflemekte olup çocukların, hamile kadınların, yaşlıların ve kardiyovasküler 

hastalıklar gibi sağlık sorunları olan bireylerin özel beslenme ihtiyaçlarını ve diyetlerini 

karşılayacak şekilde değiştirilmelidir (Dernini ve ark. 2017). Bu güncellenmiş piramitte piramit 

tabanındaki gıda maddeleri, gram/gün cinsinden en yüksek alım seviyelerine katkıda bulunmaya 

devam etmektedir. Günlük tüketimden haftalık tüketime kaydırılan hayvansal protein 

kaynakları, daha düşük bir tüketim sıklığı ve toplam alıma katkı önerecek şekilde 

konumlandırılmıştır. Piramidin en üstünde, yalnızca ara sıra tüketilmesi gereken hem hayvansal 

hem de şeker açısından zengin besinler (kırmızı ve işlenmiş et, hamur işleri ve tatlılar, vb.) 

bulunmaktadır. Yerel, mevsimlik, taze ve minimum işlenmiş gıda tercihi vurgulanmakta, 

biyolojik çeşitlilik ile çevre dostu ve geleneksel gıdalar desteklenmektedir. Güncellenen 

Akdeniz diyeti piramidinin yeniliği, Şekil 1'de gösterildiği gibi üçüncü boyutunda yatmaktadır. 

Bu dahil edilen gıda maddelerinin çevresel etkisinin yanı sıra gıda üretiminin 

sürdürülebilirliğinin yönlerini de temsil etmektedir (Serra-Majem ve ark., 2020). 

Güncellenmiş piramit, Akdeniz diyetini oluşturan ana gıda maddeleri hakkında çok ayrıntılı 

bilgilerin yanı sıra gıdalarda bulunan farklı besinlerin, antioksidanların ve bunların sağlığı 

geliştirmedeki kesin rollerinin net bir tanımını sağlar. Günlük veya haftalık olarak tüketilmesi 

gereken porsiyonların açıklaması da dahil edilmiştir, bu da takip etmeyi ve anlamayı 

kolaylaştırmaktadır. Buna ek olarak, yazarlar, farklı ülkelerin Akdeniz diyeti bileşenlerini kendi 

geleneklerine göre uyarlamansını da rasyonalize ederler. Müslüman ülkelerde, şarap 

tüketiminin yerini bitki çayı tüketiminin alması örnek verilebilir .  
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Sağlıklı bir beslenme düzeninin gıda üretimi ve sürdürülebilirlik ile ilişkilendirilmesi 

gerektiğinden, güncellenmiş Akdeniz diyeti piramidi, diyetin iyi tanımlanmış besin 

bileşenlerine ek olarak, aynı zamanda egzersiz, şenlik ve ziyafet, biyoçeşitlilik ile bunlarla 

ilişkili mutfak faaliyetlerini de vurgulamaktadır (Derdini ve Berry, 2015). Ekolojik ayak izi 

bakımından beslenme modelleri incelendiğinde, Akdeniz diyetinin diğerlerine göre azot, 

karbon, su ve enerji ayak izinin daha küçük olması, dünyamızın sağlığına daha az olumsuz etki 

gösteren sürdürülebilir bir beslenme modeli olarak görülmektedir (Berry, 2019; Galli ve ark., 

2017; Naja ve ark., 2019). Ayrıca, bitkisel temelli ürünlerin yer aldığı, bölgesel ve geleneksel 

besinlerin tüketildiği, bahçecilik gibi bireysel besin üretiminin desteklendiği bu diyetin 

dünyamıza olumlu etkileri de yadsınamazdır (Berry, 2019; Ernstoff ve ark., 2019; Galli ve ark., 

2017; Grosso ve ark., 2020; Haynes ve ark., 2018; Marinova ve Bogueva, 2019).  

 
 

Şekil 1. Güncellenen sürdürülebilir Akdeniz diyeti piramidi (Serra-Majem ve ark., 2020) 

 

Sonuç 

Dünyanın dört bir yanındaki gıda sistemleri, diyetler ve gıda tüketimi nedeniyle hızla 

değişmektedir. Gıda seçimleri ile gıda tüketimi coğrafya, demografi, harcanabilir gelir, sosyo-

ekonomik durum, kentleşme, küreselleşme, din, kültür, pazarlama gibi faktörlerden 

etkilenebilen gıda mevcudiyeti, gıda erişilebilirliği ve tüketici tutumuna göre değişkenlik 

göstermektedir. Tüketici tercihleri, belirli ürün türlerine, coğrafi kökenlerine ve üretim 

süreçlerine göre değişmekte olup ayrıca küçük üreticiler için de değer yaratarak, gıda üretimini 

sürdürülebilirliğe yönlendirmede öncü rol oynayabilmektedir. “Sürdürülebilir tüketim ve 

üretim”, tüketicilerin tüketim tercihleriyle sürdürülebilirliği ve sürdürülebilir üretimi teşvik 

etmektedir. Gıda sistemlerinin sürdürülebilirliğini artırmak için hem üretim ve tüketim hem de 

arz ve talep dikkate alınmalıdır. 

Farklı ülkelerde Akdeniz diyetinin sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi, beslenme/sağlık ve 

çevresel göstergeler ile sosyo-kültürel ve ekonomik göstergeler arasındaki doğrudan ve dolaylı 

etkileşimin göz önüne alınarak yapılmasını gerektirir. Akdeniz diyetinin sürdürülebilir bir 

beslenme modeli olma potansiyeline daha fazla odaklanmak, onun yeniden canlandırılması için 

oldukça faydalı olacaktır. Bu nedenle, Akdeniz diyetinin beslenme, sağlık, çevresel, ekonomik 

ve sosyo-kültürel sürdürülebilirlik boyutları üzerinden daha çok kesişen çalışmaların yapılması 
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kritik bir ihtiyaç olarak öngörülmektedir. Akdeniz diyeti ile gıda tüketiminin sürdürülebilirliği 

ve karakteristik gıdalarının üretimi arasındaki potansiyel etkileşimleri daha iyi anlamak için 

daha fazla disiplinler arası çalışma yapılmalı ve ülke temelli yaklaşımlar geliştirilmelidir. 
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Özet 
Sürdürülebilir gıda sistemi, gıdanın üretimi, işlenmesi, dağıtımı, hazırlanması ve tüketimi ile 

ilgili tüm unsurlar (çevre, insanlar, girdiler, süreçler, altyapılar, kurumlar vb.) ve faaliyetler ile 

sosyo-ekonomik ve çevresel sonuçlar gibi bu faaliyetlerin çıktılarını bir araya getiren bir 

kavramdır. Bu sistemin tüm aşamalarında endokrin bozuculara maruz kalmak mümkündür. 

Endokrin bozucular, insan vücudunda reseptör aracılı hormon aktivitesi ile etkileşime girerek 

endokrin sistem üzerinde spesifik bir etkiye sahip bir dizi kimyasalı tanımlar. Endokrin bozucu 

kimyasallar (EBK), doğal kaynaklı olabileceği gibi insektisitler (diklorodifeniltrikloroetan DDT 

ve metabolitler, piretroidler, vb), herbisitler (atrazin, nitrofen, vb), fungisitler (zineb, ziram, vb), 

farmakolojik ajanlar (bisfenol A-BPA, vb), polibromlu difenil eterler (PBDE'ler) ve poliklorlu 

bifenil (PCB) plastikleştiriciler gibi kimyasallar, dioksinler, dioksin benzeri bileşikler, fitalatlar 

ve kurşun, cıva ve kadmiyum gibi ağır metaller vb. 350'den fazla sentetik bileşik dahil olmak 

üzere sentetik maddeler ve endüstriyel kimyasal kaynaklı olabilir. Bu çalışmada gıdalarda doğal 

olarak bulunan ve gıda işleme sırasında oluşan EBK'lar sürdürülebilir gıda sistemi bakış açısıyla 

değerlendirilmiş ve sağlık üzerine etkileri üzerinde durulmuştur. 

 

Giriş 

İklim, çevre, gıda, tarım ve beslenme gibi birçok alanda sürdürülebilirliğin sağlanması geleceğin 

nasıl şekilleneceğini belirler. Her bir alandaki sürdürülebilirlik hem kendi içerisindeki etkileri 

hem de bir domino taşı gibi birbirlerini etkileme kapasiteleri nedeniyle dünyadaki tüm canlıların 

yaşamını büyük ölçüde etkileyecektir. Bu nedenle WHO ve FAO gibi birçok uluslararası kurum 

bu konuya dikkat çekmekte ve sürdürülebilir beslenme ve sağlık için bugün gerekli önlemler 

alınmazsa önümüzdeki 30 yıl içerisinde dünya nüfusunun beslenmesi ve sağlığın 

korunması/sürdürülmesini sağlamada büyük güçlüklerin yaşanacağını öngörmektedir.  

FAO’nun 2050 yılı ve 2100 yılı için dünya nüfusuna ait öngörüsü sırasıyla 9.73 milyar ve 11.2 

milyardır. Bu artışın pik yapacağı yıl ise 2040 olarak öngörülmüştür. Sürdürülebilir bir gıda 

sistemi gelecek nesillerin gereksinimleri için tehdit oluşturmayacak biçimde toplumun 

gereksinimini karşılayabilen bir sistemi ifade eder. Bu sistem aynı zamanda sağlıklı, güvenilir 

ve besleyici gıdaların hem sürdürülebilir hem de eşit olarak sunulmasına olanak sağlamalıdır. 

Ancak günümüzde tüm dünyada yetersiz beslenme, şişmanlık/obezite ve iklim değişikliğinin 

birbirleriyle ilişkili, etkileşimli ve birbirlerine bağlı olduğu ve “sindemik” (syndemic; synergy 

of epidemic) olarak tanımlanan durum da gıda sisteminin sağlıklı gıda sunmada yetersiz 

kaldığını göstermektedir. Özellikle ultra işlenmiş gıdaların bu süreçte önemli etkisi olduğu 

belirtilmektedir. Bu tip gıdalar genellikle enerji içeriği yoğun, besin öğesi içeriği fakir, şeker 

miktarı yüksek gıdalardır. Bunun yanısıra gıda işleme sırasında oluşan zararlı bileşikler de 

sağlığı tehdit etmektedir (Fanzo ve ark., 2020). 

Endokrin sistemi hipofiz, tiroid ve paratiroid, adrenal bezler, pankreas, yumurtalıklar ve 

testislerden oluşur ve hormon yoluyla vücuttaki hemen hemen her organ ve hücreyi etkiler. 
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İnsanlar, çoğu fizyolojik fonksiyonların düzenlenmesinde yer alan 50'den fazla farklı hormon 

salgılar. Bunlardan biri metabolik bir hormon olan insülindir. İnsülin glukoz alımını, glikojen 

sentezini ve lipolizi düzenlerken, muadili olan glukagon hormonu, glukoneogenez ve 

glikojenolizi düzenler. Kalsitonin hormonu, tiroksin hormonu ve tiroid bezinin triiyodotironin 

hormonu, bazal metabolizma, beyin gelişimi ve kalsiyum düzenlenmesinde rol oynar. Gastrin 

ve ghrelin dahil olmak üzere mide hormonları, mide asidi salgılanmasını ve iştahın uyarılmasını 

sağlar. Aldosteron, epinefrin ve norepinefrin gibi adrenal hormonlar, mineral geri emilimini ve 

inflamatuar ve stres tepkilerini düzenler. Östrojen, progesteron, testosteron ve androjen üreme 

organlarının büyümesi ve gelişmesi için gereklidir. Ayrıca yağ dokusundan adiponektin ve 

leptin, glukoz seviyelerinin yanı sıra yağ asidi yıkımını, besin alımını ve metabolizma hızını vb. 

düzenler.  Bunlara ek olarak büyüme hormonu (GH), folikül uyarıcı hormon (FSH), 

lüteinleştirici hormon (LH) gibi hipofiz hormonları da bulunur. Prolaktin, vazopressin ve 

oksitosin fiziksel büyüme, seks hormonu salgılanması, meme büyümesi ve süt üretimi, su atımı 

ve kan basıncının sürdürülmesinde önemli role sahiptir. Bununla birlikte, tüm bu hayati 

fonksiyonlar, endokrin bozucu kimyasallar nedeniyle bozulabilir (Ravichandran ve ark., 2019). 

Bu makalede sürdürülebilir gıda sisteminde gıda işleme ile oluşan endokrin bozucu kimyasallar 

ve bu kimyasalların sürdürülebilirlik üzerine etkisi incelenmiştir. 

Gıda Sistemi ve Sürdürülebilirlik 

Gıda sistemi; tarladan sofraya uzanan süreçteki tüm aktörleri ve bunların katma değer yaratan 

faaliyetlerini kapsayan bir sistemdir. Bu sistemde alt sistemler (çiftçilik, atık yönetimi, girdi 

tedarik sistemi vb) ile diğer kilit sistemler (enerji sistemi, ticaret sistemi, sağlık sistemi vb) 

arasında bir etkileşim mevcuttur. Bu nedenle tarladan sofraya uzanan süreçte gıdanın kendisi 

dışında bir başka sistemdeki değişiklik bu sistemi etkileyecektir. Sürdürülebilir bir gıda sistemi 

ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri de kapsayacak şekilde herkes için gıda güvenliği ve 

gelecek nesiller de dahil olmak üzere yeterli beslenme sağlayabilen bir sistemi ifade eder.  Gıda 

sistemi yaklaşımı tüm unsurları, bunların ilişkilerini ve etkilerini hesaba katan bütüncül bir 

yaklaşımdır. Sürdürülebilirlik için gıda sisteminin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutta pozitif 

değer üretmesi gerekir (Şekil 1) (Nguyen, 2018). Endokrin bozucular gıda sisteminin pozitif 

değer üretmesi gereken bu 3 boyutta da negatif etki oluşturma potansiyeline sahiptir. 

Endokrin bozucu kimyasallar sağlık üzerine olumsuz etkileri olan ve bu etkileri endokrin sistem 

üzerinden gerçekleştiren kimyasallar olarak tanımlanabilir. Vücuda alındıklarında hormonların 

üretim, salım, bağlanma, taşınma, aktivite, yıkım ve vücuttan atılımları üzerine agonistik 

(hormonunkine benzer) veya antagonistik (hormonun tersi) olarak etki gösterirler. Antagonistik 

etki gösterdiklerinde hücredeki reseptörlere bağlanırlar ve hormonun bağlanmasını engelleyerek 

sinyal oluşmamasına neden olurlar. Bunun dışında hormonları, onların reseptörlerini, hormona 

spesifik taşıyıcı proteinleri, hormonların iletimi için uygun olan bölgeleri interfere veya bloke 

ederler. İnsanın prenatal ve postnatal gelişimini kontrol eden ve düzenleyen sistemlerden biri 

olan endokrin sistemde bu kimyasallar nedeniyle ortaya çıkacak değişikliklerin önemli yapısal 

ve fonksiyonel değişikliklere yol açması beklenmektedir. Yapılan kapsamlı çalışmalarda, 

endokrin bozuculara maruz kalınan döneme ve yaşa göre farklı etkilerin ortaya çıktığı ve 

prenatal maruziyetin yaşamın her dönemini etkileyebildiği saptanmıştır. Endokrin bozucu 

kimyasallar düşük doğum ağırlığı, erken ya da geç ergenlik, üreme sisteminde gelişim sorunları, 

tiroid bozuklukları, hiperaktivite ve öğrenme problemleri, emzirme süresinin kısalması, meme, 

testis ve prostat kanserlerinde artma, sperm sayısında ve semen kalitesinde azalma, testosteron 

düzeyinde azalma, infertilite, polikistik over sendromu, obezite ve diyabet gibi durumlar ile 

ilişkilendirilmiştir. Deneysel çalışmalar annelik ve cinsellik davranışının değişmesi ve cinsiyet 

uyumsuzluğu yönünde etkilerinin olabileceğini düşündürmektedir (Gore ve ark., 2015). 
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Endokrin bozucuların en önemli etkilerinden biri ise epigenetik etkileridir. Bu epigenetik etki 

nedeniyle nesilden nesile aktarılabilirler. Epigenetik düzenlemeler kromatin yapısında kalıtımla 

geçen değişikliklere neden olur ve aynı zamanda çevresel etkilere bağlı olarak geri dönüşümlü 

olabilirler. Endokrin bozucu kimyasallara maruziyet bu kimyasalları içeren çevrede bulunma, 

bu kimyasalları içeren gıdaların tüketimi, ambalaj maddeleri, temizlik malzemeleri, kişisel 

bakım ürünleri vb. yoluyla olmaktadır (Chen ve ark., 2007; Alavian‐Ghavanini ve Rüegg, 2018; 

Ravichandran ve ark., 2019).  

 

 
Şekil 1. Sürdürülebilir gıda sistemleri (SGS) (Nguyen, 2018). 

 

Gıda kaynaklı endokrin bozucular ve sürdürülebilir gıda sistemi 

Endokrin bozucular gıdalarda ya doğal olarak bulunmakta ya gıda işleme sırasında oluşmakta 

ya da bulaş yolu ile bulunmaktadır. Gıdalarda doğal olarak bulunan endokrin bozucular bitkisel 

ve hayvansal kaynaklı olabilir. Bitkisel gıda kaynaklı en önemli endokrin bozucu 

fitoöstrojenlerdir. Hayvansal gıda kaynaklı fitoöstrojenler ise bitkisel gıdalardaki gibi 

metabolitler olmayıp hayvanların yedikleri gıdalardan onların etine, sütüne geçme ya da 

bulundukları çevredeki endokrin bozucu kimyasalların bulaşması yoluyla bu gıdalarda 

bulunmaktadırlar (Şekil 2). Endokrin bozucular yağ dokuda biriktiği için özellikle yağ içeriği 

yüksek hayvansal gıdalar potansiyel kaynaktırlar. Su ürünleri endokrin bozucuların biyolojik 

olarak biriktiği gıdalardır. Dolayısıyla insanların maruz kaldığı önemli kaynaklardır. Ancak 

endokrin bozucuların bu gıdalardaki miktarı içinde bulundukları ortamdaki kontaminantların 

miktarına bağlı olarak değişiklik gösterir (Álvarez-Muñoz ve ark., 2018; Rashid ve ark., 2020). 

Gıdalara uygulanan işlemler sırasında da endokrin bozucu kimyasallar oluşmaktadır. Bunlar 

arasında akrilamid, polisklik aromatik hidrokarbonlar (PAH), heterosiklik aromatik aminler 

(HAA), ileri glikasyon son ürünleri (İGÜ) ve gıda katkı maddeleri sayılabilir (Şekil 3). 
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Akrilamid 

Katı yapıda bir monomer olan akrilamid ticari olarak 1950 yılından beri üretilmektedir. Bilim 

dünyasının akrilamid üzerine ilgisi, 1997 yılında İsveç’te yüksek hızlı tren demiryolu için tünel 

inşaatı sırasında sızdırmazlık malzemesi olarak kullanılan akrilik mastiğe maruz kalan işçilerde 

nörotoksisitenin oluşması ve bu işçilerin kan örneklerinde akrilamid biyoindikatörü olarak kabul 

edilen akrilamid-hemoglobin komplekslerinin saptanması ile başlamıştır. Bu işçilerde 

maruziyetin kesilmesi ile periferik sinir sistemi semptomlarının gerilemesi arasında doz-yanıt 

ilişkisi bulunmuştur (Matoso ve ark., 2019). Akrilamidin gıdalar dışındaki kaynakları olmakla 

birlikte insanlarda başlıca maruziyetin ısıl işlem uygulanmış gıdalar yoluyla olduğu 

bildirilmiştir (Lai ve ark., 2017; Matoso ve ark., 2019). Akrilamid proteinin amino asit kalıntıları 

ile indirgen şekerlerin karbonil grupları arasında 120°C üzerindeki sıcaklıklarda gerçekleşen 

Maillard reaksiyonu ile oluşur. Akrilamid oluşumundaki başlıca amino asit asparajin olmakla 

birlikte glukoz, fruktoz, maltoz ve laktoz da akrilamid oluşum reaksiyonunda indirgen gruplar 

olarak yer alır. Akrilamid kaynağı olarak gösterilebilecek gıdalar arasında kahvaltılık tahıllar, 

ekmek ve fırın ürünleri, bisküviler, kızarmış patates, cips ve kahve sayılabilir.  

 

 
Şekil 2. Gıdalarda bulunan endokrin bozucular ve etkileri 

 

Geleneksel Türk gıdaları ve bazı işlem görmüş gıdaların akrilamid içerikleri araştırılmış 

(Çizelge 1) ve akrilamid miktarının bisküvilerde 10-648 μg/kg aralığında, krakerlerde 26-587 

μg/kg aralığında, tost yapılmış ekmekte 41-474 μg/kg aralığında, patates cipsinde 59-2336 

μg/kg aralığında, evde kızartılmış patateste 60-66 μg/kg aralığında, hızlı yemek restoranlarında 

kızartılmış patateste 355-436 μg/kg aralığında, dondurulmuş patates kızartmasında 72-76 μg/kg 

aralığında, mısır cipsinde 109-835 μg/kg aralığında, Türk kahvesinde 200-336 μg/kg aralığında, 

gofrette 78-486 μg/kg aralığında, Kemalpaşa tatlısında 445-578 μg/kg aralığında ve tulumba 

tatlısında 10-701 μg/kg aralığında (Ölmez ve ark., 2008), Adana kebapta 12.9-299 μg/kg, 

Akçaabat köftesinde 37.3-82.7 μg/kg (Başaran ve Faiz 2022) değiştiği bildirilmiştir. Çizelge 

1’deki değerlerden de görüldüğü gibi aynı gıdalar için akrilamid değerleri geniş bir aralıkta 

değişmekte ve farklı markalara ait aynı gıdalarda da akrilamid değerleri geniş bir aralıkta 

değişmektedir. Bu çalışmalarda elde edilen veriler günlük diyette akrilamid maruziyetini işaret 

etmekle birlikte akrilamidin endokrin bozucu etkilerine yönelik değerlendirmede aslında maruz 

kalınan miktarın artması ile toksik bileşiklerde olduğu gibi zararlı etkinin artması gibi pozitif 

bir doz-yanıt davranışı göstermediği vurgulanmaktadır (Matoso ve ark., 2019). Akrilamidin 
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endokrin bozucu etkilerini araştıran çalışmalar üreme sistemi (Duan ve ark., 2015; Şen ve ark., 

2015; Yılmaz ve ark., 2017; Li ve ark., 2017), tiroid fonksiyonları (Lin ve ark., 2015) ve 

nörotoksik etkiler (Li ve ark., 2016; Zhao ve ark., 2017) üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu 

çalışmaların sonuçlarını derleyen Matoso ve ark. (2019) akrilamid üzerine yapılan in vivo 

çalışmaların akrilamidin toksik etkileri üzerine yoğunlaştığını bildirmiştir. Oysa endokrin 

bozucuların endojen hormonlara benzer olarak çok düşük dozlarda bile bazı metabolik 

prosesleri tetiklediği ve klasik toksikolojik standartlara uymadığı (düşük doz-düşük yanıt, 

yüksek doz-yüksek yanıt) U doz-yanıt ilişkisi olduğu (en düşük ve en yüksek dozlarda 

maksimum yanıt) veya ters U doz-yanıt ilişkisi olduğu (orta dozda maksimum yanıt) belirtilmiş 

ve endokrin bozucuların herhangi bir toksik etki göstermeden hormon dengesini 

etkileyebileceği belirtilmiştir. Bir diğer vurgulanan nokta bu çalışmalarda kullanılan 

hayvanların yetişkin dönemde oldukları ve çalışma sürelerinin kısa olmasıdır. Sonuç olarak 

Matoso ve ark. (2019) akrilamid bakımından zengin gıdaların yüksek miktarda tüketiminin 

farklı endokrin sistemler üzerine olası etkilerinin çalışılmasının gerekli olduğunu vurgulamıştır.  

 

    Çizelge 1. Geleneksel Türk gıdaları ve bazı işlem görmüş gıdaların akrilamid içerikleri 

Gıdalar 
Akrilamid 

(μg/kg) 
Referans 

Bisküvi 10-648 Ölmez ve ark., 2008 

Kraker  26-587 Ölmez ve ark., 2008 

Tost yapılmış ekmek 41-474 Ölmez ve ark., 2008 

Patates cipsi 59-2336 Ölmez ve ark., 2008 

Evde kızartılmış patates 60-66 Ölmez ve ark., 2008 

Hızlı yemek restoranlarında 

kızartılmış patateste  
355-436 Ölmez ve ark., 2008 

Dondurulmuş patates kızartması 72-76 Ölmez ve ark., 2008 

Mısır cipsi 109-835 Ölmez ve ark., 2008 

Türk kahvesi 200-336 Ölmez ve ark., 2008 

Gofret  78-486 Ölmez ve ark., 2008 

Kemalpaşa tatlısı 445-578 Ölmez ve ark., 2008 

Tulumba tatlısı 10-701 Ölmez ve ark., 2008 

Simit 42.02-119.33 Alpözen ve Üren, 2013 

Adana kebap (Adana) 12.9-299 Başaran ve Faiz, 2022 

Kavurma (Rize) 12.7-69.6 Başaran ve Faiz, 2022 

Lahmacun (Gaziantep) 13.6-162   Başaran ve Faiz, 2022 

Akçaabat köftesi (Trabzon) 37.3-82.7   Başaran ve Faiz, 2022 

Akhisar köftesi (Manisa) 17.0-51.2   Başaran ve Faiz, 2022 

 İnegöl köftesi (Bursa) 17.8-91.3   Başaran ve Faiz, 2022 

 İçli köfte (Adana) 40.6-309  Başaran ve Faiz, 2022 

 Vakfıkebir ekmeği (Trabzon) 15.4-51.2   Başaran ve Faiz, 2022 

 Rize baston ekmeği (Rize) 11.8-69.3   Başaran ve Faiz, 2022 

 Gümüşhane ekmeği (Gümüşhane) 17.2-56.5  Başaran ve Faiz, 2022 

 Ankara Simidi (Ankara) 32.7-179  Başaran ve Faiz, 2022 

 Rize simidi (Rize) 11.8-13.4  Başaran ve Faiz, 2022 

 Samsun simidi (Samsun) 12.7-69.6   Başaran ve Faiz, 2022 

 Künefe (Hatay)  11.7-69.6  Başaran ve Faiz, 2022 

 Baklava (Gaziantep) 11.8-69.3  Başaran ve Faiz, 2022 

 Laz böreği (Artvin) 11.7-11.7   Başaran ve Faiz, 2022 

 Kaymaklı ekmek kadayıfı 

(Afyonkarahisar) 
50.3-85.0   Başaran ve Faiz, 2022 
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Halka tatlısı (Adana) 63.8-527  Başaran ve Faiz, 2022 

Lokma tatlısı (Adana) 50.3-176  Başaran ve Faiz, 2022 

Et döner 71.29   Demir ve Ağaoğlu, 2021 

Hamburger köftesi 150.60   Demir ve Ağaoğlu, 2021 

 Tavuk döner  32.57  Demir ve Ağaoğlu, 2021 

 Izgara tavuk göğsü 30.83   Demir ve Ağaoğlu, 2021 

 Şinitzel 149.60   Demir ve Ağaoğlu, 2021 

 Tantuni 96.00   Demir ve Ağaoğlu, 2021 

 Kokoreç  26.40  Demir ve Ağaoğlu, 2021 

 Izgara balık  37.00  Demir ve Ağaoğlu, 2021 

 Poğaça 69.44   Demir ve Ağaoğlu, 2021 

 Helva  35.60  Demir ve Ağaoğlu, 2021 

 

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) 

Hidrofobik özellikteki polisiklik aromatik hidrokarbonların gıdada bulunmaları ya çevre 

kirliliği nedeniyle suya, toprağa ve havaya geçen PAH’lar yoluyla ya da gıdalara uygulanan 

işlemler sırasında meydana gelmektedir. Diyette en önemli PAH kaynaklarının et ve et ürünleri 

olduğu bildirilmiştir (EFSA, 2008). Polisiklik aromatik hidrokarbon oluşumunu etkileyen 

faktörler; gıdanın alevle direkt teması, ısıl işlem süresinin uzaması, ısıl işlem sırasında 

uygulanan yüksek sıcaklıktır. Bu bileşikler lipofilik özellikte oldukları için gıdanın yağ içeriği 

önem kazanmaktadır. Polisiklik aromatik hidrokarbonların oluşmasında pişirme yöntemleri ön 

plana çıkmaktadır. Çok yüksek sıcaklıklarda (500-900°C) gıdanın bileşimindeki yağ, 

karbonhidrat ve proteinlerin pirolizi ile, kömür ateşinde pişirilen gıdalardan damlayan yağların 

yüksek sıcaklıkta uçucu PAH’lara dönüşmesi ile ve kömürün tam olarak yanmaması nedeniyle 

meydana gelen PAH’ların gıda yüzeyine kontamine olması ile PAH’lar gıdada oluşmaktadır. 

Ayrıca tütsüleme işlemi uygulanan gıdalarda da PAH’lar oluşmaktadır. Bir kılıfa 

doldurulduktan sonra tütsüleme uygulanan gıdalarda PAH’ların gıdaya bulaşmasının 

engellendiği ve sentetik kılıfların doğal kılıflara göre engellemede daha etkili olduğu 

bildirilmiştir. Özellikle sıcaklığın 400°C’nin üzerine çıktığı uygulamalarda (kavurma, ızgarada 

pişirme vb) PAH’lar oluşmaktadır (Kılıç ve ark., 2017).   

Heterosiklik Aromatik Aminler (HAA) 

Heterosiklik aromatik aminler ilk olarak 1977 yılında Prof. Sugimura ve arkadaşları tarafından 

pişmiş gıdalarda saptanmışlardır. O zamandan bu yana 25 HAA tanımlanmış ve 

sınıflandırılmıştır. Bu bileşikler proteince zengin gıdalara 150°C’nin üzerinde ısıl işlem 

uygulamasıyla oluşmaktadır. Kimyasal yapılarına göre aminoimidazoarenler (AIA) ve amino 

karbolinler olarak 2 gruba ayrılırlar.  AIA’lar (imidazokuinolin tip) 150-300°C aralığındaki ısıl 

işlem uygulamalarında, diğer HAA’lar ise 300°C’nin üzerindeki ısıl işlem uygulamalarında 

meydana gelir. HAA’lar genel olarak kreatin içeriği yüksek olan hayvansal gıdalara (kırmızı et, 

tavuk, balık) ısıl işlem uygulanmasıyla meydana gelir (Chen ve ark., 2020). 
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Şekil 3. Gıda işleme sırasında oluşan endokrin bozucular ve toksik bileşikler 

 

İleri Glikasyon Son Ürünleri (GSÜ) 

Glikasyon reaksiyonlardan bir tanesi Maillard reaksiyonudur. Özellikle Maillard reaksiyonu 

ürünlerinden olan GSÜ için insanlardan ve deney hayvanlarından elde edilen kanıtlar, gıda 

kaynaklarındaki GSÜ'lerin dolaşımdaki dokularda emildiğini ve arttığını ve bunların endojen 

üretimini daha da şiddetlendirdiğini göstermektedir. GSÜ’lerin albümin, kollajen, elastin ve 

lens kristali gibi uzun ömürlü kan ve doku yapısal proteinleri ile etkileştiği, yaşlanma, diyabet, 

Alzheimer hastalığı, kalp hastalıkları vb. komplikasyonların gelişmesine katkıda bulunduğu 

gösterilmiştir. Bu uzun ömürlü proteinler arasında çapraz bağların oluşmasının hücre dışı 

matrisinin (extra cellular matrix) sertleşmesine ve doku bütünlüğünün bozulmasına neden 

olduğu belirtilmiştir. Ayrıca GSÜ’lerin çok sayıda fizyolojik görevi olan ve hayati önem taşıyan 

hormonlarla etkileşerek oksidatif stres ve inflamasyona neden olduğu bildirilmiştir 

(Ravichandran ve ark., 2019).  

Gıda işleme sırasında uygulanan ısısal (ısıtma, fırınlama, ızgarada pişirme, konserve 

uygulaması, pastörizasyon, sterilizasyon vb) ve ısısal olmayan işlemler (yüksek basınç 

uygulaması, ultrases, elektrik alan uygulaması vb) gıda proteinlerinin konformasyonunu 

etkilemekte ve GSÜ’lerin son ürün olarak açığa çıktığı bir dizi reaksiyon meydana gelmektedir. 

Bazı gıdalardaki GSÜ’ler Çizelge 2’de verilmiştir (Akıllıoğlu ve Lund, 2022).   

 

       Çizelge 2. Bazı gıdalarda saptanan glikasyon son ürünleri (Akıllıoğlu ve Lund, 2022) 

Gıda Furosin CML CEL 
MG-H3 

eşdeğeri 

GO-H1 

eşdeğeri 
GOLD 

UHT süt 785 32 63 27 İz miktar İz miktar 

Çikolatalı süt 521 138 98 82 İz miktar Saptanmadı 

Sıvı bebek 

formülasyonu 
2090 111 78 33 İz miktar Saptanmadı 

Toz bebek 

formülasyonu 
3880 14 74 34 İz miktar 32 

Mısır gevreği 1890 152 190 1680 35 İz miktar 

Kurabiye 2150 943 350 2080 473 60 
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Tuzlu çubuk 1420 272 202 1094 88 39 

Cips 52 67 100 58 İz miktar İz miktar 

Domuz çubukları 59 175 354 16 İz miktar İz miktar 

Et çubukları 50 143 169 17 İz miktar 29 

Yer fıstığı 177 126 152 219 23 İz miktar 

Kaju 382 232 211 233 75 İz miktar 

Fındık 133 141 169 235 32 İz miktar 

CML: Karboksi metil lizin; CEL: Karboksietil lizin; MG-H3: Metilglioksaldan türemiş hidroimidazolon 

izomeri; GO-H1: Glioksaldan türemiş hidroimidazolon izomeri; GOLD: Glioksal lizin dimeri 

 

Sonuç 

Gıdalara uygulanan işlemler sırasında birçok zararlı bileşik (mutajenik, karsinojenik, toksik vb) 

meydana gelmektedir. Ancak bunlar arasında akrilamid ve GSÜ’nün endokrin bozucu etkilerine 

yönelik çalışmalar vardır. Bununla birlikte sadece çok az çalışmada hormon ile 

etkileşim/müdahele senaryoları ele alınmıştır. Bu kapsamda daha fazla sayıda çalışma yapılması 

gerekmektedir. Akrilamidin endokrin bozucu etkilerini saptayan çalışmalarda ise başlıca amacın 

akrilamidin toksik etkisinin araştırılması olduğu görülmektedir. Akrilamid bakımından zengin 

gıdaların daha fazla tüketilmesi ve farklı endokrin sistemler üzerindeki potansiyel etkisi göz 

önüne alındığında, etkileri, moleküler etki mekanizmalarını ve insan sağlığı üzerindeki 

sonuçlarını netleştirmek için yeni çalışmaların gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca son 

yıllarda GSÜ’lerin oluşumunu azaltmaya yönelik çalışmaların sayısında da artış olduğu dikkati 

çekmektedir. 

Sürdürülebilir gıda sisteminde zincirin bir halkası olan gıda işleme sırasında oluşabilecek 

reaksiyonlar insan sağlığı ve beslenme açısından bu sistemin sürdürülebilmesinde önemli 

etkilere sahiptir. Gıdanın işlenmesi sürdürülebilir bir gıda sistemi için zorunludur. Ancak gıda 

işleme yöntemlerinin endokrin bozucuların oluşmasına olanak sağlamayacak şekilde modifiye 

edilmesi gerekmektedir. Yakın zamanda bilimsel çalışmalar ile ortaya konan bu durum gıda 

endüstrisi, gıda mühendisleri ve beslenme bilimcilerini alternatif gıda işleme yöntemleri, yeni 

teknolojiler, yeni analiz yöntemleri ve yeni gıdaları araştırmaya yönlendirmektedir.  
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Özet 
Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu 1987 yılında Sürdürülebilir Kalkınma kavramını 

“Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün 

vermeden karşılayan kalkınma” olarak tanımlanmıştır. Dünya genelinde Türkiye’nin de 

aralarında yer aldığı 163 ülke halen çalışmalarını sürdürmekte ve birbirinden farklı 17 alanda 

ilgili çalışmalar raporlanmaktadır. Ülkelerin kalkınma faaliyetlerinin ortaya koyulduğu 

değişimler de incelendiğinde yaşadığımız gezegendeki dengelerin korunması ve gelecek 

nesillere aktarılması adına sürdürülebilirlik kavramı daha önemli bir boyut kazanmaktadır. 

Yiyecek içecek işletmeleri gıda endüstrisinin üretim merkezleri olarak sürdürülebilirlik 

uygulamalarında hem toplumsal fayda adına hem de kendi maliyetlerini azaltıcı önlemler almak 

açısından yeşil stratejiler geliştirmektedirler. Yeşil pazarlama, yeşil ekonomi, yeşil işletme, yeşil 

üretim, yeşil tüketim ve yeşil ürün bu stratejilerin çıktılarından yalnızca birkaçı olarak 

sıralanabilir. Yeşil işletmeler; su, enerji tasarrufu, atık yönetimi ve sosyal fayda temeli ile 

kurulan ancak aynı çatı altında çevre eğitimi, biyoçeşitliliğin korunması, ürün yenileme ve 

kirlilik azaltımı gibi alanları yeşil adımlar olarak tanımlayan işletmelerdir. Yeşil ürün ise; kısaca 

doğa dostu ürün olarak tanımlanırken doğal kaynakları koruyan, geri dönüştürülebilir niteliklere 

sahip olan ürün şeklinde ifade edilmektedir. Bu bağlamda, çevreye duyarlı ürün ve hizmeti 

tüketici kitlesi buluşturan, hem yeşil üretim hem de yeşil ürünün aynı çatı altında buluştuğu 

üretim mutfakları için yeni bir kavram tanımlamak mümkündür. Yeşil mutfak kavramı; yeşil 

üretim anlayışı ile fiziki yapı ve proses akışı açısından çevreye duyarlı şekilde kurulmuş 

işletmelerde, yeşil ürün anlayışı ile verimlilik ve kaliteden ödün vermeden çevreye duyarlı 

şekilde üretilen ürünün birlikteliği olarak tanımlanabilir. Yiyecek içecek sektörü uluslararası 

platformda Yeşil Restoranlar Birliği (Green Restaurant Association GRA), Sürdürülebilir 

Restoranlar Birliği (Sustainable Restaurant Association SRA), Çevreye Duyarlı Yiyecek İçecek 

Hizmetleri Endüstrisi Liderleri (Leaders in Environmentaly Accountable Foodservice-LEAF) 

ve Green Table Network gibi çok sayıda birlik ve kuruluş tarafından desteklenmektedir. 

Ülkemizde ise “Yeşil Nesil Restoran” uygulaması 2014 yılında başlamış ancak ülke geneline 

yayılması ve işletmeler tarafından uygulanması konusunda bir gelişme sağlanamamıştır. Yeşil 

mutfak, yeşil üretim bakış açısı ile yeşil ürün proses akışını kapsayan, restoran işletmeleri ve 

toplu üretim mutfaklarının da faaliyet planlarında çevreye duyarlı uygulamaları özümseyeceği 

bir kavramdır. Yeşil mutfak anlayışı hem işletmelerin verimliliği hem kalite hem de 

sürdürülebilirlik açısından restoran ve toplu tüketim mutfakları için önem arz etmektedir. Bu 

çalışmada uluslararası platformda olduğu gibi ülkemizde de yeşil mutfak kavramının 

tanınırlığını arttırmak, restoran ve toplu üretim yapılan mutfaklarda yeşil mutfak bilincini 

oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak amaçlanmıştır. Yeşil üretim ve yeşil ürün potansiyeline 

sahip mutfakların yeni bir kavram olan yeşil mutfak ilkeleri ile desteklenmesi hem işletmelere 

motivasyon ve verimlilik artışı sağlayacak hem de sürdürülebilir kalkınma stratejilerine destek 

olacaktır. 

Anahtar kelime: Yeşil mutfak, Yeşil üretim, Yeşil ürün 
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Giriş 

Karbondioksit (CO2), küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazları içerisinde 

en büyük paya sahip ve diğer sera gazlarının da ölçümünde kullanılan önemli bir referans gazdır. 

Diğer sera gazlarının ölçüldüğü referans gaz olması sebebi ile Küresel Isınma Potansiyeli 1 

olarak kabul edilir. Metan (CH4), azot oksit (N2O), hidroflorokarbonlar (HFC), 

perflorokarbonlar (PFC), kükürt heksaflorür (SF6) gibi diğer sera gazlarını karbondioksit (CO2) 

veya eşdeğerlerine dönüştürmek, bunları karşılaştırmayı ve belirlemeyi mümkün kılmaktadır. 

Başta enerji ihtiyacının karşılanması amacı ile endüstriyel uygulamalar ve pek çok süreç 

atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonlarının hızla artmasına sebep olmakta ve sonuç olarak 

Dünyanın radyasyon dengesini olumsuz etkileyerek iklim değişikliği problemini de beraberinde 

getirmektedir. Bu durum, dünyanın yüzey sıcaklığında artış, deniz seviyelerinde yükselme ile 

de kendini gösterirken tarımsal uygulamalarda yaşanan iklimsel düzensizlikler ile de 

sonuçlanmaktadır. Dünya Bankası ülkeler bazında küresel sera gazı emisyon verilerini Çin 

(%27), ABD (%13) ve Hindistan (%7,5) sıralaması ile verirken, sektörel sıralamada ise Enerji 

(73,2), Tarım-Ormancılık ve Arazi kullanımı (18,4), Endüstriyel süreçler (5,2) ve Atıklar (3,2) 

ana başlıkları oluşturmaktadır. Enerji sektörünün alt basamağında %24,2 ile sanayide enerji 

kullanımının yer alıyor olması sera gazı emisyonunun endüstriyel uygulamalarda önemine 

dikkat çekmektedir. Endüstriyel üretimin sektörel bazda dağılımı dikkate alındığında katma 

değerde en yüksek pay %10,7 ile gıda sanayiye ait iken onu sırası ile tekstil (%9) ve metal sanayi 

(%9) izlemektedir. Gıda sanayi gıda maddelerinin üretimi, dağıtımı, işlenmesi, dönüştürülmesi, 

hazırlanması, muhafazası, nakliyesi, belgelendirilmesi ve paketlenmesine yönelik bir dizi 

endüstriyel faaliyeti kapsamaktadır. Sürece dahil olan tüm faaliyetler sanayinin kaynaklarını 

farklı aşamalarda kullanmakta ve son ürün eldesine katkı sağlamaktadır. Ancak kaynak 

kullanımında çıktıların doğaya ve Dünyaya verdiği olumlu ve olumsuz etkiler ortaya 

çıkabilmektedir. 

Doğal kaynakların gün geçtikçe azaldığının farkına varmaya başlayan insanoğlu, bilinçli 

adımlar ile elindeki imkanları daha sağlıklı kullanmanın yollarını aramaya başlamış ve gelecek 

nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma arayışına girmiştir. En temel ihtiyaç olarak 

tanımladığımız yeme-içme ihtiyacı, tüketici profilinin değişimi ile paralel değişimler 

neticesinde bugüne ulaşan formunu almıştır. Evde üreten ve tüketen olarak başlayan yeme-içme 

macerası bugün hazır yeme-içme formatına evrilmiş, ancak bu arayış bilinçli tüketici kitlesi ile 

birlikte doğal, sağlıklı, kaliteli kavramlarını da bünyesine alma arayışına girmiştir. Bu kapsamda 

tüketicinin hızla ulaşabildiği yeme-içme mekanlarının tüketici taleplerine karşı farkındalığı 

benimsemesi tercih edilebilir bir işletme olması hususunda önem arz etmektedir. Yiyecek-

içecek işletmeleri arasındaki rekabetin tüketicinin talepleri doğrultusunda şekillendiği bakış 

açısı ile yiyecek içecek işletmeleri için kalite kavramı yalnızca ürün algısı olmaktan çıkıp üretim 

prosesi ve çevre gibi bileşenlerin de dahil olduğu komplike bir kavram olmaya başlamıştır. Bu 

bağlamda, yeşil üretim ve yeşil ürün uygulamalarının çatısı altında gelişmeye başlayan yeşil 

mutfak kavramı ön plana çıkmaktadır. Yeşil mutfak kavramı bünyesinde yeşil üretim ve yeşil 

ürün terimlerini de barındıran güncel, doğal kaynakları korumayı, tüketiciye güvenilir ürün 

sunmayı hedefleyen bir olgudur.  

Yeşil Üretim  

Sürdürülebilirlik kavramı günümüzün en önemli kavramları arasında yerini alırken doğal 

kaynakları koruma hususunda duyarlı olan işletmeler, üretim süreçlerini çevreci ve yalın hale 

getirme çalışmalarını hızlandırmaktadır. Çevreci üretim şekline ait sistemler için “yeşil işletme, 

yeşil girişim, yeşil üretim, temiz üretim, yeşil tedarik” gibi çeşitli ifadeler kullanılmaktadır 
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(Tekin, 2019). Yeşil üretim ve yeşil ürün için çok sayıda tanım olduğunu söylemek mümkün 

iken yeşil üretim tüm üretim prosesi boyunca olumsuz çevresel etkileri en az düzeyde tutmayı 

ve kaynakların etkin kullanımını üst düzeye çekmeyi amaçlayan bir uygulama olarak 

tanımlanabilir (Pang ve Zang, 2019; Sarıcı ve Ekici, 2022). Yücel ve Ekmekçiler (2008) 

tarafından yeşil üretim kavramının iş yaşamına üretim sonrasında daha az miktarda atık 

oluşması düşüncesiyle beraber girdiğini ifade etmiştir. 

Yeşil Ürün 

Yeşil üretim kavramında olduğu gibi yeşil ürün kavramı da pek çok araştırmacı tarafından farklı 

şekillerde tanımlanmıştır. Ancak bu tanımların birleştiği ortak noktanın doğal yaşamı korumak 

olduğu görülmektedir. Herhangi bir ürünün yeşil ürün kategorisine girebilmesi için yapısı, 

ambalajı, mesajı ve konumu olmak üzere dört açıdan incelenmesi gerektiği bildirilmektedir 

(Ayyıldız ve Genç, 2008). Unutulmamalıdır ki, yeşil ürün yeşil üretimin bir çıktısı olmalı ve 

yeşil üretim sürecinin girdileri ile şekillenmelidir. 

Yeşil Mutfak Kavramı Uygulamaları ve Tarihsel Gelişimi 

Sürdürülebilirlik kavramının hayatımıza girmesi ile birlikte yeşil üretim ve yeşil ürün 

uygulamalarının tek çatı altında toplandığı yiyecek içecek işletmeleri için bilinçli tüketiciye 

sunduğu hizmet anlayışı da hızla değişmeye başlamıştır. Kaliteli ürün/hizmet ve düşük maliyet 

arayışına ek olarak tüketicinin taleplerine çevreye duyarlılık kavramı da eklenmiştir. Sürekli 

gelişen, değişen ve çetinleşen piyasa koşullarında maliyetlerini azaltmak, pazar paylarını 

arttırmak ve rekabet üstünlüğü elde edebilmek adına restoran işletmeleri faaliyetlerini 

sürdürülebilirlik çerçevesinde ve yeşil merkezinde planlama çalışmaları yapmaktadır. Bu 

faaliyetlerin planlanması sürecinde müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda 

düzenlemelerin yapılması rekabet ortamında tercih edilen olma noktasında faydalı olacaktır. Bu 

kapsamda yiyecek içecek işletmeleri kendi bünyelerinde alana özgü sürdürülebilirlik 

uygulamalarını hayata geçirmeye, tüketiciye çevreye duyarlı algısı ile ürettiği ürünleri sunmaya 

başlamıştır. Yeşil mutfak anlayışını her işletme kendi sahip olduğu imkanlar çerçevesinde 

değerlendirmekte ve iyileştirmeler yapmayı hedeflemektedir. Enerji verimliliği, su tasarrufu, 

atık yönetimi, kimyasal ve kirliliklerin azaltılması gibi uygulamalar işletmelerin gıda prosesine 

ek sürdürülebilirlik adımları arasında sayılabilmektedir. Ülkemiz genelinde yiyecek içecek 

işletmelerinin kalite, enerji, atık, ürün gibi parametrelerini değerlendiren pek çok belgelendirme 

uygulaması bulunmaktadır. ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000, ISO 50001, GMP ve Helal Gıda 

Sertifikasyonları ulusal düzeyde tercih edilen belgeler arasında sıralanabilir. İşletmelerde 

mevcut devam eden uygulamalar da yeşil mutfak uygulamalarına katkı sağlayan önemli 

bileşenler olarak değerlendirilmiştir. Yeşil Mutfak Uygulamalarını Kapsayan Özel Kalite 

Standartları ve Uygulamaları Şekil 1’de verilmiştir. 

ABD’de 1990 yılında kurulan Yeşil Restoranlar Birliği (GRA), Avusturalya’da 2007 yılında 

kurulmuş olan Yeşil Masa uygulaması ve 2010 yılında İngiltere’de kurulan Sürdürülebilir 

Restoran Birliği (SRA) kar amacı gütmeyen ve çevreye mininum zararı hedefleyen işletmeleri 

belgelendirme kuruluşları olarak bilinmektedir. Uluslararası ölçekte sürdürülebilirlik 

çalışmalarına katkı sağlayan bu uygulamalar enerji kullanımı, atık yönetimi, su tüketimi gibi 

parametreleri dikkate almakta ve yiyecek içecek işletmeleri için doğayı korumayı hedefleyen 

tüketiciye davetiye niteliği taşımaktadır. Ülkemizde bu uygulamaların bir benzeri niteliğinde 

2014 yılında Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF Türkiye) öncülüğünde Turizm Restoran 

Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD), Unilever Food Solutions, İstanbul Beşiktaş 

Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile bir proje başlatılmıştır. Yeşil Nesil Restoran adı 
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ile tanıtılan proje pilot şehir seçilen İstanbul ilinde belirlenmiş restoranlarda başlamış ve 

ilerleyen süreçte ülke geneline yayılması hedeflenmiştir. 

 

 
Şekil 1. Yeşil Mutfak Uygulamalarını Kapsayan Özel Kalite Standartları 

  

Yiyecek içecek sektöründe enerji verimliliğini sağlamak ve işletmeye ait enerji giderini 

azaltmak, sektöre ait her türlü atığı azaltmak ve oluşan atığı değerlendirmeyi hedefleyen Yeşil 

Nesil Restoran hareketi aynı zamanda sürdürülebilirlik kavramına katkı sağlamaktadır. 

Karbon  ayak  izinin azaltılması, işletmelerde maliyetlerin kısılması ve yine işletmelerde enerji 

kullanımının azaltılması önemli hedefler arasında sayılırken doğayı seven tüketiciye hitap 

etmek de Yeşil Nesil Restoranın amaçları arasında sıralanabilir. Sektörde bu alanda öncülük 

yapmak işletmeler arası rekabeti de canlı tutacak önemli bir husustur. Yeşil Nesil Restoran olma 

süreci Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD)’ne başvuruyla 

başlayıp Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın ilgili restoranda durum tespiti ile devam etmektedir. 

Başvuru yapan restorana tanınan süre zarfında gerekli iyileştirmeler yapılmasının ardından 

Boğaziçi Üniversitesi ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından yapılan denetim ile işletmeye 

diploma verilmektedir. 

Yeşil Nesil Restoranlar tarafından yapılan uygulamalardan bazıları menü sunumunda 

dijitalleşme, alet ekipmanların enerji tasarruflu olanlardan tercih edilmesi, çöplerin 

ayrıştırılması ve kısmen öğütülmesi, geri dönüştürülebilir olanların dönüşüme gönderilmesi 

sayılabilir (Akay, 2015). Yeşil Nesil Restoran uygulaması ile hayata geçen Yeşil Mutfak 

Uygulamalarında 7 temel kategori değerlendirmeye alınmış ve işletmelerin bu alanlarda yaptığı 

ve/veya yapabileceği doğa dostu yaklaşımlar değerlendirilmiştir. Bunlar: 

1. Enerji Verimliliği 

2. Su Tasarrufu  

3. Sürdürülebilir Gıda 

Yeşil Mutfak 

Green 
Restaurant 
Certificati

on 4.0 
Standards 

ISO 
14000 

‘Çevresel 
Yönetim 
Sistemi’ 

ISO 
50001 
‘Enerji 

Yönetimi 
Sistemi’ 

LEAF 
Criteria 
Version 

2.0

Helal Gıda 
Sertifikası 

Kosher 
Gıda 

Sertifikası HACCP

BRC 

IFS 

Eurepgap 

SQF 

Diğer 
Sertifikasy

onlar
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4. Atık Yönetimi  

5. Kullanımlıklar  

6. Kimyasal ve Kirlilik Azaltılması 

7. Sürdürülebilir Yapı    

Ulusal ve uluslararası düzeyde aynı amaca hizmet eden uygulamaların literatürde yer alan 

çıktıları değerlendirildiğinde ülkemiz açısından kısıtlı kalan literatür ışığında sürdürülebilirlik 

kavramının tanınmaya ve yaygınlaşmaya ihtiyacı olduğu ifade edilebilir. 

Avunduk (2021) Üretim Yönetiminde Yeşil İnovasyon SSCI Dergilerinde Yayımlanan 

Makalelerin İçerik Analizi başlıklı çalışmada 2018-2020 yılları arasında uluslararası literatürde 

bu alanda yayımlanan 91 makalede içerik analizi gerçekleştirmiştir. Son 3 yılda yeşil inovasyon 

alanında yayımlanan çalışmaları 14 ana kategoriye ayırdığı çalışmada en çok araştırılan konu 

yeşil teknoloji inovasyonu olurken yeşil üretim prestijli dergilerde en az incelenen konulardan 

biri olarak ifade edilmiştir.  Çalışmada yeşil teknoloji inovasyonu; çevre kirliliğini, enerji ve 

hammadde tüketimini azaltan teknolojiler, süreçler veya ürünler geliştirilmesini kapsayan genel 

bir terim olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda aslında yeşil teknoloji inovasyonu da yeşil 

üretimi destekleyecek bir kategori olarak değerlendirilebilir. 

Sünnetçioğlu ve Yılmaz (2015), İzmir ilinde yapılan çalışmada restoran işletmecileri ve 

yöneticiler ile yapılan bireysel görüşmelerden elde edilen verilerin değerlendirildiği bir 

araştırma yapılmıştır. Sürdürülebilirlik kavramının incelendiği araştırmada restoranlardaki 

sürdürülebilirlik uygulamaları ve bu uygulamalara yönelik yaklaşımlar değerlendirmiştir. 

Araştırma bulguları incelendiğinde işletmelerin sürdürülebilirlik yaklaşımına olumlu bakış açısı 

geliştirmesindeki en önemli faktörler maliyet, yasal yaptırımlar ve kişisel düşünceler olarak 

değerlendirilmiştir. Aynı çalışmada yöneticilerden alınan dönüşler ise, piyasada daha uzun süre 

kalabilme talebi, maliyet dengesi ve kalitenin korunması şeklinde kategorize edilmiştir. 

Yeşil Nesil Restorancılık kapsamında Akçakoca’da bir başka çalışma yapılmıştır. Proje 

kriterleri değerlendirilerek restoranın Yeşil Nesil Restoran adaylığının incelendiği araştırmada 

restoranın mali kriterler sebebi ile zorlanacağı görüşü ön plana çıkmış ve bu sebeple yeşil 

restoran uygulamasının hayata geçirilmesi konusunda sıkıntı yaşanacağı öngörülmüştür. Buna 

ek olarak, işletmeye gelen müşteri profilinin henüz bu arayış içerisinde olmadığı bildirilmiştir 

(Çetinoğlu ve ark., 2017). 

Kurnaz ve Özdoğan (2017) İstanbul’da faaliyet gösteren yeşil restoranlara müşteri bakış açısının 

değerlendirildiği bir araştırma yapılmıştır. Araştırmaya 390 müşteri katılmıştır. Yeşil restoran 

hizmeti alan müşterileri profilinin eğitim seviyesi yüksek bireylerden oluştuğu ve yine maliyet 

açısından değerlendirildiğinde gelir seviyesi yüksek bireylerin yeşil restoran arayışının daha 

fazla olduğu ifade edilmiştir. 

İpar ve ark. (2020) tarafından “Yeşil Nesil Restoranlara Yönelik Müşteri Yorumlarının İçerik 

Analizi ile Değerlendirilmesi” başlıklı çalışmada İstanbul’da “Yeşil Nesil Restoran” 

kapsamında değerlendirilen yiyecek içecek işletmelerine önemli bir yorum sitesi üzerinde 

yapılan değerlendirmeleri tarayarak müşteri profili ve yorumlarını incelemiştir. Müşterilerin 

yeşil restoran kavramına yönelik farkındalıklarının değerlendirildiği çalışmada elde edilen 

veriler nitel analiz programı aracılığı ile incelenmiştir. Çalışmada lezzet, müzik, hizmet kalitesi, 

tasarım, hijyen ve menü temaları gibi alt kategorilerin oluştuğu ifade edilmiştir. Çalışma çıktıları 

arasında en önemli sonuçlardan biri ise, tüketici yorumlarında bir restoranın “yeşil” statüsü 

hakkında herhangi bir yorum yapılmamış olmasıdır. 
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“Çevreye Duyarlı Mutfak Uygulamaları” başlıklı bir çalışma, Ankara ilinde 14 yeşil otelde 

gerçekleştirilmiş ve otellerde görev alan bireyler ile yüz yüze görüşme tekniğiyle verilerin 

toplanan veriler nitel analiz ile değerlendirilmiştir. Bu kapsamda otellerin atık yönetimi, çevreye 

duyarlı uygulamaları ve bu uygulamaların müşteri boyutu değerlendirilmiştir. Araştırmada elde 

edilen veriler en fazla atığın otel mutfağında gerçekleştiğini ve taze meyve-sebze kabukları ile 

kızartma yağı atıklarının bu kapsamda değerlendirilebileceğini göstermektedir. Atık 

oluşumunda en önemli faktörlerden biri ise, açık büfe servisleri olarak ifade edilmiştir. Daha az 

atık ve artık oluşması için sunulan öneriler arasında standart reçete uygulamasının hayata 

geçirilmesi, personele bu konu hakkında periyodik eğitimlerin düzenlenmesi gibi başlıklar 

sunulmuştur. Bunlara ek olarak, çöplerin yerinde ayrıştırılması, taze meyve-sebze kabuklarının 

sos vb ürünlerde kullanımı, ekmekten galeta unu üretilmesi gibi uygulamaların da katkı 

sağlayacağı ifade edilmiştir (Güleç ve Ünlüönen, 2022). 

Sarıcı ve Erikli, (2022) “Yeşil Ürün, Yeşil Ekonomi, Yeşil Üretim ve Sürdürülebilirlik 

Kapsamında Yapılan Araştırmalara Yönelik İçerik Analizi” başlıklı çalışmalarında 66 

uluslararası ve 54 ulusal araştırmada içerik analizi gerçekleştirilmiştir (Çizelge 1). 

Yapılan analiz sonucunda, “yeşil ürün”, “yeşil üretim”, “yeşil ekonomi” ve “sürdürülebilirlik” 

kavramlarına yönelik uluslararası araştırmalarda uygulamalı (nicel) çalışmaların (Chin vd. 

2018; Song vd. 2019; Wang vd. 2019; Jan vd. 2019; Riskos vd. 2021; Patak vd. 2021; Dinh vd. 

2021; Lakotos vd. 2021) daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Ulusal düzeyde yapılan çalışmaların 

ise (Ayyıldız ve Genç, 2008; Karaca, 2013; Çetinkaya ve Özceylan, 2017) ağırlıklı olarak “yeşil 

ürün” ve “yeşil ekonomi” alanlarında yapıldığı görülmüştür. “Çevre duyarlılığı,” “yeşil üretim” 

ve “sürdürülebilirlik” kavramlarına yönelik (Yıldırım ve Öner, 2003; Önder ve Konaklı, 2002) 

daha az sayıda çalışmaya rastlanılmıştır. 

 

Çizelge 1. Yeşil Ürün, Yeşil Ekonomi, Yeşil Üretim ve Sürdürülebilirlik Kapsamında Yapılan 

Araştırma Sayıları (Sarıcı ve Erikli, 2022) 

 

Konu Başlıkları 

ULUSLARARASI ULUSAL 

Araştırma Sayısı 

(f) 
% 

Araştırma 

Sayısı 

(f) 

% 

Yeşil Ürün 23 34,84 26 48,14 

Sürdürülebilirlik 2 3,03 3 5,5 

Çevre Duyarlılığı 5 7,57 2 3,70 

Sürdürülebilir Üretim 1 1,51 - - 

Geri Dönüşüm 1 1,51 - - 

Yeşil Tüketim 1 1,51 3 5,5 

Yeşil Üretim 12 18,18 4 7,40 

Yeşil Ekonomi 21 31,81 16 29,62 

Toplam 66 100 54 100 
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Sonuç 

Tüm sektörlerde olduğu gibi yiyecek içecek sektöründe de sürdürülebilirlik amacıyla çevreci 

uygulamalara yönelik özellikle atık yönetimi, biyoçeşitliliğin korunması, çevre eğitimi gibi 

konularda ulusal veya uluslararası projelerin yapıldığı ve modellerin geliştirildiği 

görülmektedir. Son yıllarda üzerinde yoğunlaşılan yeşil ürün kavramı beraberinde yeşil üretim 

ile tüm yiyecek içecek işletmeleri mutfakları kapsamında değerlendirilmesi gereken bir 

konudur. Bu bağlamda ‘’Yeşil mutfak’’ kavramını literatüre kazandırmak önem arz etmektedir. 

Yeşil Nesil Restoran uygulamaları bu kapsamda geliştirilen önemli ulusal modellerden biridir 

ancak 2014 yılında başlamış olmasına rağmen hedeflenen sayıya ulaşılamamış olması ve 

COVİD-19 pandemisi ile birlikte son bulmuş olması dikkat çekicidir. Yeşil Mutfak kavramı 

ticari bir kaygı olmaktan ziyade çevre bilincine sahip kişilerin doğaya atık miktarını azalttığı bir 

uygulama olarak ihtiyaç duyulan bir gerekliliktir. Bu çerçevede yeşil restoran, yeşil mutfak vb. 

uygulamalarının yaygınlaşmasındaki en büyük etkenin çevre bilincine sahip işletmeler ve 

müşteriler olduğunu söylemek mümkündür. Yeşil mutfak uygulamalarının yaygınlaşabilmesi 

için ilk olarak toplumda, yiyecek içecek işletmecilerinde ve müşterilerde eğitimi desteklemek 

gerekliliği açıktır. Çevreci davranışların ve uygulamaları bilinçli şekilde aktarılmasını 

sağlayacak kar amacı gütmeyen dernekler ve/veya gönüllü sosyal kuruluşlar bu konuda destek 

verebilecek en önemli merkezlerdir. Bilinçlenen müşterinin artan yeşil restoran talebi, bu 

hususta yapılacak devlet desteği ve ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler ile yeşil restoran 

uygulamaları gün geçtikçe daha fazla restoran işletmesi tarafından benimsenecektir. Yeşil 

üretim ve yeşil ürün potansiyeline sahip mutfakların yeni bir kavram olan yeşil mutfak ilkeleri 

için desteklenmesi hem işletmelere motivasyon ve verimlilik artışı sağlayacak hem de 

sürdürülebilir kalkınma stratejilerine destek olacaktır. 
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Özet 
İnsanların sağlığı, esenliği ve gelişimi için yeterli ve dengeli beslenme gereklidir. Yeterli 

beslenme; bedenin gereksinimi olan enerji, besin öğeleri ve diğer biyoaktif maddelerin yeteri 

kadar alınması iken, dengeli beslenme; besin öğelerinin birbirlerine göre ve öğünlerde dengeli 

olarak tüketilmesidir. Günümüzde beslenmeye bağlı bulaşıcı olmayan hastalıklar halk sağlığı 

için büyük bir tehdit haline gelmiştir. Bu durum aynı zamanda kalkınmanın önünde bir engel 

oluşturmaktadır. Optimal beslenme, beşerî sermayenin temel yapı taşıdır ve bu nedenle 

ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaktadır. Yetersiz beslenmenin tüm biçimleriyle mücadele 

etmek için nüfusun besleyici, güvenli, çeşitli ürünlere adil bir fiyatla erişmesini, bu ürünlerin 

çevreye duyarlı bir şekilde üretilmesini sağlayan düzenlemeler yoluyla gıda sistemlerini 

dönüştürmek ve sürdürülebilir, adil ve kapsayıcı hale getirmek için önlemler alınması 

gerekmektedir. Gıda sistemi; gıdanın üretimi, işlenmesi, dağıtımı, hazırlanması ve tüketimi ile 

ilgili tüm bileşenlerden ve faaliyetlerden oluşmaktadır. Ayrıca bu faaliyetlerin beslenme, sağlık, 

sosyoekonomik büyüme, eşitlik ve çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini de 

içermektedir. Sürdürülebilir bir gıda sistemi gelecek nesiller için ekonomik, sosyal ve çevresel 

koşullardan ödün verilmeyecek şekilde herkes için gıda güvenliğini ve beslenmeyi garanti eden 

bir sistemdir.  

Dünya’da 7,7 milyardan fazla insan yaşamakta ve nüfusun 2050 yılına kadar 9,7 milyara 

ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle, insanlık için sürdürülebilir gıda arzını güvence 

altına almak daha zor hale gelmektedir. Gıda üretimi ve tüketimi, kendi kaynaklarını tehdit eden 

çevresel bozulmanın ana unsuru olarak sayılmaktadır. Üretilen gıdanın üçte biri kaybolmakta 

veya israf edilmektedir. Çevre üzerinde en büyük etkiye sahip birincil tüketim alanlarından biri, 

hanelerin toplam çevresel etkisinin yaklaşık üçte birini oluşturan gıda tüketimidir. Gıdaların 

yetiştirme, işleme, paketleme, dağıtım, tüketim gibi süreçleri nedeniyle gıda sistemleri sera 

gazlarına neden olan faktörler arasında sayılmaktadır. Hane halkı gıda tüketimi, küresel sera 

gazı emisyonlarının %60'ından fazlasını ve toplam kaynak kullanımının %50 ile %80'ini 

oluşturmaktadır. Bu nedenle, insanların yeme alışkanlıklarını çevresel açıdan daha 

sürdürülebilir kılmak her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Özellikle yüksek gelirli 

ülkelerde gıda tüketimini dönüştürmek, küresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için 

önemli bir koşul olarak görülmektedir.  

Son zamanlarda, sürdürülebilir gıda sistemleri ve sürdürülebilir beslenme kavramları önem 

kazanmıştır. Yaşamın erken dönemlerinde beslenme çok önemli olup, beslenmenin 

iyileştirilmesi ile hastalık ve ölüm oranlarının azaltılarak fiziksel çalışma kapasitesini, bilişsel 

gelişimi, okul performansını ve sağlığı iyileştirerek üretkenliğe, ekonomik kalkınmaya ve 

yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunmaktadır. Gıda tercihleri, seçimleri ve alışkanlıkları 

insan kültürlerinde merkezi bir rol oynamakta ve gıda tüketimi hayatta kalma aracı olarak 

işlevsel rolünün çok ötesine geçebilmektedir. İnsanların yaşam tarzlarının ve sosyo-kültürel 

çevrelerinin merkezi bir yönü olduğu için yemek alışkanlıklarının değiştirilmesi çok zordur. Son 
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yıllarda, geleneksel üretim uygulamalarıyla ilişkili etik, çevresel ve sağlık sorunlarıyla ilgili 

artan endişeler, tüketicilerin tercihlerini daha sağlıklı yiyecek ve içecek seçeneklerine doğru 

değiştirmesine neden olmuştur. Bu çalışmada, sağlıklı beslenme için sürdürülebilir gıda 

sistemleri konusunda yapılmış çalışmaların derlemesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gıda, Sağlıklı Beslenme, Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Beslenme, 

Sürdürülebilir Gıda Sistemleri 

 

Giriş 

Gıda tüketiminde sürdürülebilirliğinin sağlanması ile bağlantılı olarak gıda israfını azaltmak, 

sağlıklı ve dengeli beslenmeyi teşvik etmek, sorumlu gıda tüketimi konusunda toplumu 

bilinçlendirmek ve düzenleyici otoriteler tarafından gıda tüketimine ilişkin politikalar 

geliştirmek gibi bir hedefe ihtiyaç bulunmaktadır. Gıda tüketimi hanelerin toplam çevresel 

etkisinin neredeyse üçte birini oluşturur ve bu nedenle birincil öneme sahiptir. Bu çevresel 

etkiler arasında iklim değişikliği, toprak bozulması, su kirliliği, su kıtlığı, habitat kaybı ve 

biyolojik çeşitlilik sayılabilmektedir. Gıda atıkları, su, ekili arazi, gübreler veya fosil yakıtlar 

gibi gereksiz yere kullanılan kaynakların yanı sıra sera gazı emisyonlarını da beraberinde 

getirmektedir (Özkaya vd., 2021). Toplam dünya nüfusu açısından bakıldığında, bazı bölgelerde 

insanlar güvenli gıda ve suya erişememe nedeniyle açlıktan ve yetersiz beslenmeden 

muzdariptir (Coff vd., 2008). Öte yandan, diğer bazı bölgelerde insanlar aşırı kilolu veya obezdir 

ve beslenmelerinde daha fazla şeker, hayvansal protein ve trans yağlara doğru değiştirmeye 

yönelik artan bir eğilime sahiptir. Kuşkusuz sürdürülebilir beslenme son yılların en önemli 

konularındandır ve gıda tüketiminde sürdürülebilirliği sağlamak için hem az hem de fazla 

tüketilen bölgeler için gıda güvenliği ve güvenilirliği konuları birlikte düşünülmelidir (Reisch 

vd., 2013). Gıda güvensizliği genellikle açlığın ve yetersiz beslenmenin ortak nedenidir ve 

sağlıklı bir yaşam için yeterli gıdaya erişimin sınırlı olduğu durumu tanımlamaktadır (Sotiraki 

vd., 2022). Besinlerin miktar, kalite ve güvenlik açısından bireylerin fizyolojik gereksinimlerini 

karşılaması, sosyal ve kültürel olarak kabul edilebilir olması gerekir (Bhavani vd., 2020). Gıda 

güvencesi, tüm insanların her zaman, aktif ve sağlıklı yaşam sürmesi için beslenme ihtiyaçlarını 

ve gıda tercihlerini karşılayan yeterli, güvenli ve besleyici gıdaya fiziksel, sosyal ve ekonomik 

erişime sahip olduğu zaman ortaya çıkmaktadır (Meybeck & Gitz, 2017) ve bireyin her zaman 

protein, enerji, vitamin ve mineraller açısından yeterli besin alımı olarak tanımlanmaktadır 

(Bhavani vd., 2020). Bununla birlikte, gıda güvencesi sadece çevresel ve ekonomik bir sorun 

değil, aynı zamanda sosyal ve etik bir sorundur. Sürdürülebilir beslenme, ulusal strateji ve 

politikaların temel önceliklerinden biri haline gelmiştir (Özkaya vd., 2021). 

Sağlıklı Beslenme  

Beslenme ve sağlık madalyonun iki yüzüdür ve birbirinden ayrı düşünülemez (Sharma & 

Kapadia, 2009). Beslenmenin sağlık üzerinde doğrudan bir etkisi mevcuttur ve gıda çeşitliliği 

bu etkinin ana sebebini oluşturmaktadır (Deniz & Saleki, 2022). Yeterli ve dengeli beslenme, 

iyi bir sağlık durumuna ulaşmaya veya bunu sürdürmeye katkıda bulunan en önemli 

faktörlerdendir. İnsan vücudu uyarlanabilir bir organizmadır. Çeşitli beslenme şekilleri ve gıda 

alımları sağlık ve beslenme refahını sağlayabilmektedir (Leitzamann, 2011). ABD Sağlık ve 

İnsan Hizmetleri Departmanına göre, gıda maddesi protein, A vitamini, C vitamini, niasin, 

riboflavin, tiamin, kalsiyum ve demir gibi sekiz besin öğesini içerecek şekilde minimum besin 

değerine sahip olmalıdır. FAO, gıda güvenliğinin ne olduğunu açıklarken, bir gıda maddesinin 

yeterli enerji ve besin alımını taşıması gerektiğini vurgulamaktadır. Her iki kuruluş da gıda 

maddelerinin, vücudumuzun enerjiye dönüştürdüğü ve kendini onarmak ve geliştirmek için 

kullandığı biyolojik bileşenleri taşıyan fiziksel varlıklar olduğunu kabul etmektedir (Borghini 
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& Piras, 2020). Beslenme gıdaların içerdikleri diğer maddelerin sindirim, emilim, metabolizma 

ve atılım dahil olmak üzere vücuttaki eylemleri olarak tanımlanır. Beslenmenin fizyolojik 

boyutlarının yanı sıra, sosyal, psikolojik ve ekonomik boyutları da bulunmaktadır. Besin öğeleri 

vücuda uygun miktarlarda verilmesi gereken gıdalardaki bileşenler olup, bunlara 

karbonhidratlar, proteinler, yağlar, mineraller, vitaminler, su ve lif dahildir (Sharma & Kapadia, 

2009). Hangi beslenme şeklinin yeterli olduğunu bireysel yaşam tarzları, kültürel ve sosyal 

geçmiş belirlemektedir. Bununla birlikte, tüm temel besinlerin ve sağlığı geliştirici maddelerin 

yeterli miktarda alınması, sağlıklı beslenmenin temelidir (Leitzamann, 2011). Dengeli 

beslenme; proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitaminler, mineraller, su ve lif gibi tüm temel 

besin öğelerinin günlük gereksinimlerini karşılamak üzere, yeterli miktarda ve doğru oranlarda 

çeşitli gıdaları içeren beslenme şeklidir. Bu şekilde beslenme sağlığı geliştirmeye ve korumaya 

yardımcı olacaktır (Sharma & Kapadia, 2009). Sağlıklı bir yaşam için yeterli ve dengeli 

beslenme önemlidir. Yeterli fiziksel aktivite ile birlikte yeterli ve dengeli beslenme, sağlıklı bir 

vücudun korunmasına ve kronik hastalık (örneğin kalp hastalığı) riskinin azaltılmasına ve genel 

sağlığın iyileştirilmesine yardımcı olabilmektedir (Bhavani vd., 2020).  

Yeterli beslenmenin tüm yönlerinin doğru bir şekilde anlaşılması, toplumdaki yetersiz beslenme 

sorununu ele almak için önem taşımaktadır. Malnütrisyonun en önemli nedeni yetersiz ve/veya 

dengesiz beslenmeden ileri gelmektedir. Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 

Haklar Komitesi, yeterli beslenme hakkının tüm insan haklarından yararlanılması için çok 

önemli olduğunu kabul etmiştir. Komite, “Bireylerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya 

yetecek miktarda ve kalitede, zararlı maddelerden arındırılmış ve belirli bir kültürde kabul 

edilebilir gıdanın mevcudiyeti ile birlikte, bu tür gıdaların sürdürülebilir ve diğer insan 

haklarından yararlanılmasına engel olmayan yollarla erişilebilirliğini” yeterli gıda hakkı olarak 

ifade etmektedir. Çocuk Hakları Komitesi, devletlerin, yetersiz beslenmenin tüm biçimleriyle 

mücadele etmek için beslenme açısından yeterli, kültürel açıdan uygun ve güvenli gıdaya 

erişimi sağlama yükümlülüğünü de kabul etmiştir. Bununla birlikte, pek çok birey, sağlığı ve 

esenliği geliştirmek için ihtiyaç duyulan güvenli, uygun fiyatlı, sağlıklı beslenmeye yıl boyunca 

erişememektedir (FAO/WHO, 2019).  

Yetersiz beslenme, genellikle gıda eksikliğinden ziyade kalori ve gıdaları tüketim şekliyle daha 

yakından ilişkilidir (Bhavani vd., 2020). Gıda ve gıda kaynaklarına erişim, yüksek gelirli 

ülkelerde daha kolay hale gelmesine rağmen, gelişmekte olan ülkelerde gıda yoksunluğu temel 

sorun olmaya devam etmektedir (Sotiraki vd., 2022). Dünyanın neredeyse yarısı gıda kıtlığı 

sebebi ile, artık aktif ve sağlıklı yaşamları olamayacak kadar gıda ve beslenme güvencesizliği 

yaşamaktadır (Kuhnlein, 2015). Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, "yetersiz beslenme" 

terimi, eksik veya fazla olmak üzere dengesiz beslenmeyi tanımlamak için kullanılmaktadır. 

Beslenme fazlalıkları aşırı ağırlık artışı ve obezite ile kendini göstermekteyken, yetersiz 

beslenme, yetersiz besin alımını ifade etmektedir (Sotiraki vd., 2022). Yetersiz beslenme, mikro 

besin eksiklikleri, aşırı ağırlık artışı veya obezite olsun, her ülke en azından bir şekilde yetersiz 

beslenmeden etkilenir ve bazı ülkeler çoklu formlarla mücadele etmektedir (Fanzo, 2019). 

Dünyada her üç kişiden biri şu anda açlık, bodurluk, israf, mikro besin eksiklikleri, aşırı ağırlık 

ve/veya obezite gibi en az bir yetersiz beslenme biçiminden ve bunun sonucunda ortaya çıkan 

beslenmeye bağlı bulaşıcı olmayan hastalıklardan etkilenmektedir. Yetersiz beslenmenin 

sonuçları, önlenebilir sağlık sorunları ve erken ölümün yanı sıra oldukça yüksek ekonomik ve 

toplumsal maliyetler içermektedir (FAO/WHO, 2019).  

Bugün gezegenimizin 7 milyar nüfusunun çoğu düşük kaliteli ve üç milyardan fazla insan ise 

yetersiz beslenmektedir. Dünya nüfusunun hızla artmaktadır ve 2050 yılına kadar nüfusun 10 

milyara yaklaşacağı tahmin edilmektedir (Kuhnlein, 2015; UN, 2017). Nüfusun artmasıyla 
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birlikte artan gıda tüketimi ve değişen beslenme alışkanlıkları küresel gıda sistemi için büyük 

bir zorluk teşkil etmektedir. En önemli soru; gelecek yıllar boyunca dünyanın kaynaklarına zarar 

vermeden artan gıda talebinin ve sağlıklı beslenmenin nasıl sağlanacağıdır (Lindgren vd., 2018).  

Sürdürülebilir beslenme kavramının toplum üzerinde etkili olabilmesi için bireysel ve toplumsal 

bazda önlemlerin alınması ve idari politikaların geliştirilmesi gerekmektedir (Baygut & Bilici, 

2021). Sürdürülebilir gıda gelişimi düşünüldüğünde amaç, artan nüfusa hem beslenme için 

yeterli gıdaya hem de yüksek kaliteli, besleyici gıdalara erişimi sağlayacak bir gelecek 

sunmaktır (Anon., 2022). Gıdalar, diyet kalıpları ve sağlık sonuçları üzerine kapsamlı 

araştırmalar yapan EAT-Lancet Komisyonu, her bir gıda grubu için tüketim aralıklarını 

verdikleri “Gezegensel Sağlık Diyeti” tanımlamıştır. Belirli bir standardı olmayan bu beslenme 

modeli, tabağın yarısının sebze, meyvelerden oluştuğu, enerji desteği olarak tam tahılların, 

bitkisel protein kaynağı olarak baklagillerin tüketildiği, kuruyemişler ve doymamış yağlardan 

oluşan, düşük-orta miktarda deniz ürünleri ve kümes hayvanları içeren, kırmızı et, işlenmiş et, 

ilave şeker, rafine tahıllar ve nişastalı sebzeleri içermeyen veya çok az içeren esnek bir diyet 

modelidir (Demir & Akay, 2020). Komisyona göre, bu beslenme düzeninin küresel olarak 

benimsenmesi, toplam ölüm oranında büyük bir azalma da dâhil olmak üzere önemli sağlık 

yararları sağlayacaktır. Komisyon; mevcut gıda üretiminin iklim değişikliğini, biyolojik 

çeşitlilik kaybını, kirliliği, su ve arazi kullanımındaki sürdürülemez değişiklikleri tetiklediğini 

belirtirken ayrıca, küresel gıda üretiminin “geri dönüşü olmayan ve potansiyel olarak yıkıcı 

değişimlerin riskini azaltmak” için içinde kalınması gereken bir dizi sınır belirtmiştir (Anon., 

2022). Gezegensel sağlık diyetine geçiş; sebze, meyve, baklagiller, kepekli tahıllar, tohumlar ve 

sert kabuklu yemişlerin tüketiminin artmasını ve işlenmiş ve/veya işlenmemiş kırmızı et 

tüketiminin azalmasını sağlayacaktır (WHO, 2021). Sağlıksız ve sürdürülemez gıdaların 

tüketimini caydırırken sağlıklı gıdaların mevcudiyetini, erişimini ve satın alınabilirliğini 

iyileştirmek için politikalara ihtiyaç duyulmaktadır (Anon., 2022). Sağlıklı beslenme; besin 

yeterliliği veya belirli gıda gruplarının arzu edilen alımı veya bir beslenme düzenine bağlılık 

açısından tanımlanan beslenme hedefleri ile tanımlansa da beslenme tüketilen besinlerin ve 

gıdaların toplamından veya bunlarla ilişkili beslenme kalıplarından daha fazlasını oluşturma 

olup, gıdaların üretimi, tedariki, dağıtımı, pazarlanması, seçilmesi, hazırlanması ve tüketim 

biçimleriyle şekillenen bir yaşam biçimidir. Gıda sistemlerinin sosyal/kültürel yönleri ve 

ekonomik etkileri; beslenmeyi iyileştirmeye, açlığı ve her türlü yetersiz beslenmeyi ortadan 

kaldırmaya yönelik yanıtlara ilişkin diyalogda dikkate alınmalıdır (FAO/WHO, 2019). 

Sürdürülebilir Beslenme 

Sürdürülebilirlik daimî olma yeteneği olarak ifade edilen ve birçok alanla ilişkileri birbiri ile 

uyumlu olma zorunluluğuna işaret eden bir kavramdır. (Şen vd., 2018). “Sürdürülebilir 

beslenme” terimi ilk olarak 1980'lerin başında, Gussow ve Clancy tarafından hem çevre hem de 

tüketiciler için daha sağlıklı diyetler önermek için tanımlanmıştır (Gussow & Clancy, 1986). 

'Sürdürülebilir tarımdan ödünç alınan 'sürdürülebilir beslenme' kavramı, doğal kaynakların 

israfını en aza indiren faaliyetleri teşvik etmekte, ayrıca yerel ve mevsimlik tüketim için gıda 

üretimini ele almaktadır. Sürdürülebilir beslenme, gıda sistemlerindeki kayıpları ve israfı 

azaltmanın yanı sıra aşırı tüketimi azaltmak için beslenme tercihlerindeki değişiklikleri ve daha 

düşük çevresel etkileri olan besleyici diyetlere geçişi içeren bir kavramdır (Baygut & Bilici, 

2021). 

Sürdürülebilir beslenme, mevcut ve gelecek nesiller için gıda ve beslenme güvenliğine ve 

sağlıklı yaşama katkıda bulunan, çevresel etkileri düşük olan beslenme şeklidir. Beslenme 

açısından yeterli, güvenli ve sağlıklı; doğal kaynakları ve insan kaynaklarını optimize ederken, 

koruyucu ve biyolojik çeşitlilik ve ekosistemlere saygılı, kültürel olarak kabul edilebilir, 
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erişilebilir, ekonomik olarak adil ve uygun maliyetlidir. Burada bahsettiğimiz şekliyle 

sürdürülebilirlik, uzun vadeli hayatta kalmamızın fiziksel temeli olan çevremizi korurken, 

toplumun ihtiyaçlarını karşılayan uygulamaların hayata geçirilmesi anlamına gelmektedir. Gıda 

arzı sürdürülebilir olmadıkça güvenli bir gıda arzına sahip olmak imkânsızdır (Burlingame & 

Dernini, 2012; Meybeck & Gitz, 2017).  

Hem sağlık hem de çevresel açıdan sürdürülebilir bir bakış açısıyla, birçok orta ve yüksek gelirli 

ülkelerde ve ayrıca geçiş yapan ekonomilerde yaygın olan beslenme modeli, genellikle yüksek 

enerji alımı, yetersiz beslenme çeşitliliği ve yüksek miktarda bitkisel yağ, şeker ve hayvansal 

kaynaklı gıda alımı olarak nitelendirilmektedir. Hayvansal kaynaklı gıdaların üretimi ve 

özellikle batı diyetlerinde yaygın protein kaynağı olan sığır eti üretimi, olumsuz çevresel 

sonuçlara neden olmaktadır. Ayrıca bu tür diyetlerin kardiyovasküler hastalık, felç ve diyabet 

üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır (Fanzo, 2019).  

Çevresel olarak sürdürülebilir ancak sağlıklı olmayan ya da sağlıklı olan ancak çevresel olarak 

sürdürülebilir olmayan beslenme şekilleri de bulunmaktadır. Örneğin, düşük diyet çeşitliliğine 

sahip ve diyetin enerjisinin çoğunun nişasta ve tahıllardan meydana geldiği beslenme tarzı, daha 

düşük çevresel ayak izlerine sahiptir. Fakat bu düşük etkili beslenme tarzı genellikle bireylerin 

mikro ve makro besin ihtiyaçlarını karşılamada başarısız olmakta (Garnett, 2014), ayrıca yüksek 

düzeyde şeker ve tuz tüketimi, demir ve çinko gibi düşük düzeyde temel mikro besin öğeleri ile 

de ilişkilendirilmektedir. Bu tür beslenme tarzı, düşük gelirli ülkelerdeki birçok birey arasında 

yaygındır ve yetersiz beslenme ve mikro besin öğesi eksikliklerinin küresel yüküne önemli 

ölçüde katkıda bulunmaktadır (Fanzo, 2019). Benzer şekilde, çevreyi olumsuz yönde etkileyen 

sağlıklı beslenme modelleri de bulunmaktadır. Yüksek miktarda süt, yağsız et, balık ve deniz 

ürünleri, kabuklu yemişler, meyve ve sebzeler ve minimum miktarda işlenmiş gıda ve şeker 

içeren beslenme tarzı sağlıklı olabilir, ancak yüksek çevresel maliyete sahip olabilmektedir 

(Garnett, 2016). Örneğin, bazı balık ve deniz ürünleri üretim uygulamaları, sera gazı 

emisyonlarını, toprak ve su kalitesini ve biyolojik çeşitliliği olumsuz etkiler, yağlı tohum üretimi 

(sulama) yüksek mavi su ayak izine sahiptir, yağsız etlerin sera gazı emisyonları, ürün çeşitliliği, 

su kullanımı ve kirlilik üzerinde farklı etkileri olabilmektedir. “Hangi beslenme türü hem insan 

hem de çevre sağlığı için iyidir?” diye sorulduğunda, bazı araştırmalar bunun “daha fazla meyve 

ve sebze, daha az hayvansal kaynaklı besinler, şeker ve bitkisel yağ içeren bir beslenme tarzı” 

olduğunu öne sürmektedir. Hayvansal gıdaları bitki bazlı alternatiflerle değiştiren beslenme 

kalıpları önemli çevresel faydalar sağlamaktadır. Geviş getirenler, balık, kümes hayvanları ve 

domuz eti gibi alternatiflerin, bitki bazlı alternatiflerle yer değiştirdiği beslenme tarzında 

çevresel etkilerin azaldığı gösterilmiştir (Fanzo, 2019).  

Sürdürülebilir beslenme; sürdürülebilir kültürlerden ve sürdürülebilir ekosistemlerden 

dönüştürülen sürdürülebilir gıda sistemlerinden türetilmelidir (Kuhnlein, 2015). Sürdürülebilir 

beslenmenin uygun politika ve teşviklerle benimsenip etkinleştirilebileceği düşünülmektedir. 

Uluslararası kuruluşlar, özellikle Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), sürdürülebilir beslenmeye 

odaklanmıştır. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature-WWF) tarafından 

yürütülen “Live Well Plate for Low Impact Food in Europe” (LIFE) projesinin sağlıklı 

beslenmeyi sürdürülebilirlikle ilişkilendiren bir yaklaşımı bulunmaktadır. LIFE projesi;  

• Sebze ve meyve tüketimini artırmak,  

• Besin çeşitliliğini sağlamak,  

• Et tüketimini makul seviyelere indirmek,  

• Gıda israfını önlemek,  

• Sertifikalı gıda satın almak,  

• Şeker, şekerli içecekler, yağ, tuz ve tuz içeriği yüksek gıdaların tüketimini azaltmak  
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olarak 6 temel ilkeye dayanmaktadır (Baygut & Bilici, 2021).   

Sürdürülebilir beslenmede kullanılan diyetlerin genel özelliklerine bakıldığında sebze ve 

meyvelerden daha zengin, et ve et ürünlerinden daha kısıtlı olduğu görülmektedir. Bazı 

çalışmalarda, Akdeniz diyeti, lakto-ovo-vejetaryen veya bitki temelli diyetler sürdürülebilir 

beslenme modeli olarak kabul edilmiştir (Baygut & Bilici, 2021). Vejetaryen ve vegan beslenme 

tarzı daha büyük çevresel faydalar sağlayabilir, ancak yaygın olarak benimsenmesi olası değildir 

ve bazı temel besin öğelerinin (örneğin demir, çinko, iyot ve B12) alımını ve/veya 

biyoyararlanımını azaltabilmektedir (Steenson & Buttriss, 2021). Sürdürülebilir beslenme 

modellerini benimsemek, gıda üretiminin çevresel etkisini sınırlamak için tamamlayıcı 

yaklaşımlardandır (Baygut & Bilici, 2021).  

Diyetler insan sağlığını ve beslenme sonuçlarını şekillendirirken, beslenme ve sağlık da insan 

sermayesini etkiler. Optimal beslenme, beşerî sermayenin temel yapı taşıdır ve bu nedenle 

ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaktadır. İnsan sermayesi, bir ülkeye veya topluluğa değer 

katan bir bireyin sahip olduğu beceri, bilgi ve deneyimden oluşmaktadır (Shekar vd., 2006). Son 

zamanlarda, sürdürülebilir gıda sistemleri ve diyetler kavramı önem kazanmıştır. Küresel gıda 

sisteminin yararının güvenli, besleyici ve tutarlı bir gıda arzı olduğu düşünülürken, aynı sistemin 

toprak, su, hava ve diğer doğal kaynaklar üzerinde de önemli bir baskı oluşturduğu 

düşünülmektedir. Sürdürülebilir beslenmenin çeşitli belirleyicilerinin etkisini ve gıda 

sistemimizin sürdürülebilirliğini artırmayı amaçlayan herhangi bir tavsiyeyle ilişkili potansiyel 

sinerjileri ve değiş tokuşları değerlendirmek için daha iyi ölçümler ve göstergelere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Ayrıca, bu diyetlerin küresel gıda sistemimizde nasıl değerlendirilebileceği ve 

tüketim kalıplarımızda ve diyet hedeflerimizde çevresel sürdürülebilirliğin nasıl sağlanabileceği 

de belirsizliğini korumaktadır (Fanzo, 2019). 

Sürdürülebilir Gıda Sistemleri  

Gıda sistemleri; gıdanın üretimi, işlenmesi, dağıtımı, hazırlanması ve tüketimi ile ilgili tüm 

girdileri (çevre, insanlar, süreçler, altyapılar, kurumlar vb.) ve sağlık, ekonomik, sosyal ve 

çevresel sonuçlar, faaliyetler ve aktörlerden ve bu faaliyetlerin çıktıları olan beslenmeden 

oluşmaktadır. Gıda sistemleri beslenmeyi oluşturan gıda çeşitliliğini sağlamaktadır (Meybeck 

& Gitz, 2017). Geleneksel ve kırsal gıda sistemleri insanların yerel olarak üretilmiş ve daha az 

işlenmiş gıdalara erişebilirliğini sağlamaktadır. Diyetin çoğunluğu temel tahıllar, yumrular, 

baklagiller ve bazı mevsim sebzeleri ve meyvelerinden oluşur ve hayvansal kaynaklı gıdalara 

daha az erişim sağlanmaktadır. Gıda tedarik zincirleri genellikle kısadır, gayri resmidir ve bazı 

yerlerde sınırlı çeşitliliğe sahiptir. Bu sistemlerde yaşayan popülasyonlar bulaşıcı hastalıklara, 

zayıflama ve/veya bodurluğa, yüksek anne/çocuk ölüm oranlarına ve daha kısa yaşam 

beklentisiyle sonuçlanan diğer faktörlere karşı daha savunmasız olma eğilimindedir. Kıtlıklar 

azalmış olsa bile, insanlar hala mevsimsel açlık yaşamaktadır (HLPE, 2017). Daha ilerici ve 

“modern” gıda sistemlerinde, hiper ve süpermarketlere büyük ölçüde bağımlı olan, bazıları 

sağlıklı, bazıları sağlıklı olmayan çok sayıda gıda satış noktası bulunmaktadır. Bu ilerici 

toplumlarda, insanların sağlıklarıyla daha fazla ilgilenmeleri, bilinçli olarak daha sağlıklı 

besinleri seçmeleri ve sağlıklı yaşlanmayı kolaylaştıran fiziksel aktivite düzeylerini artırmaları 

gerekmektedir. Bu değişiklikler artan eğitim ve farkındalıktan kaynaklanabileceği gibi, diyetle 

ilişkili hastalıklardan muzdarip kişilerin kendileri ile ilgili zorunluluktan da kaynaklanabilir 

(Popkin vd., 2012). 

Sürdürülebilir gıda sistemi (SFS), gıda güvenliği ve gelecek nesiller için beslenme oluşturmak 

için ekonomik, sosyal ve çevresel temellerden ödün verilmeyecek şekilde herkes için gıda 

güvenliği ve beslenme sağlayan bir sistemdir. Bunun anlamı baştan sona kârlı (ekonomik 
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sürdürülebilirlik), toplum için geniş tabanlı faydaları olan (sosyal sürdürülebilirlik) ve doğal 

çevre üzerinde olumlu veya tarafsız bir etkiye sahiptir (çevresel sürdürülebilirlik). 

Sürdürülebilir gıda sistemi, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 

merkezinde yer almaktadır. 2015 yılında kabul edilen sürdürülebilir kalkınma hedefleri, 2030 

yılına kadar açlığı sona erdirmek, gıda güvenliğini sağlamak ve beslenmeyi iyileştirmek için 

tarım ve gıda sistemlerinde büyük dönüşümler çağrısında bulunmaktadır. Hedefleri 

gerçekleştirmek için küresel gıda sisteminin daha üretken, daha kapsayıcı olacak şekilde 

yeniden şekillendirilmesi gerekmektedir. Gıda sistemleri alt sistemlerden (ör. Çiftçilik sistemi, 

atık yönetim sistemi, girdi tedarik sistemi vb.) oluşmakta ve diğer kilit sistemlerle (örneğin 

enerji sistemi, ticaret sistemi, sağlık sistemi vb.) etkileşime girmektedir. Bu nedenle gıda 

sistemlerindeki yapısal bir değişiklik, başka bir sistemdeki değişiklikten kaynaklanabilir; 

örneğin, enerji sisteminde daha fazla biyoyakıt tüketimini teşvik eden bir politika, gıda sistemi 

üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır (FAO, 2022).  

Mevcut küresel gıda sistemlerimizin ve tüketim kalıplarımızın insan ve gezegen sağlığı için 

sürdürülemez olduğuna dair artık çok fazla kanıt bulunmaktadır (Alae-Carew vd., 2022; Sage 

vd., 2021). Yetiştirme, işleme, paketleme, dağıtım, tüketim ve taşıma gibi süreçler nedeniyle 

gıda sistemleri sera gazlarına neden olan faktörler arasında sayılmakta (Eroğlu Pektaş & Yanar 

Gürce, 2018) olup, mevcut gıda sistemleri iklim değişikliğine, biyolojik çeşitlilik kaybına, tatlı 

su kullanımına, küresel azot ve fosfor döngülerine ve toprak sistemi değişikliklerine etkileri 

nedeniyle küresel ve çevresel değişimin en büyük itici güçleri arasında yer almaktadır (Baygut 

& Bilici, 2021). Mevcut gıda sistemleri çevresel bozulmanın ve doğal kaynakların tükenmesinin 

önde gelen nedenlerindendir. Örneğin sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmından (%20-35) 

sorumludur, küresel tatlı suyun yaklaşık %70'i tarımda kullanılmaktadır, arazi dönüşümü, 

ormansızlaşma ve biyoçeşitlilik kaybının önemli sebeplerindendir (Alae-Carew vd., 2022; 

FAO/WHO, 2019). Ayrıca sağlıksız ve sürdürülemez şekilde üretilen gıdalar insanlar ve 

gezegenimiz için küresel bir risk oluşturmaktadır (Baygut & Bilici, 2021).  

Sürdürülebilir gıda sistemleri birbiriyle bağlantılı olup, üretim öncesinden, üretime, tedarik 

zincirlerine ve tüketime kadar tüm tarımsal değer zincirini temsil eder (Şekil 1) (Farming First, 

2022). 

 
Şekil 1. Üretimden tüketime sürdürülebilir gıda sistemi (farmingfirst.org, 2022) 

 

Gıda sistemleri tüketiciler için mevcut ve erişilebilir gıda türleri açısından kritik öneme sahiptir. 

Gıda sistemleri sayesinde gıda tedarik zinciri dünya çapında küreselleşmiş ve verimli hale 

gelmiştir (Herforth vd., 2020). Gıda sistemleri toplum için pek çok fayda sağlamış olsa da insan 

sağlığını ve önemli çevresel bozulma ve kirliliğe neden olduğuna dair endişe verici eğilimlere 

neden olabilmektedir (Herforth vd., 2020; HLPE, 2017). Hayvansal kaynaklı gıdalara olan 

talepteki artış, özellikle biyoçeşitlilik kaybı, ormansızlaşma ve besin maddelerinin su yollarına 

akması gibi çevre için riskler ve ayrıca hayvan refahı endişeleri içeren gelişmekte olan 

Üretim Öncesi 

* Genetik kaynaklar

* Tarımsal 
uygulamalar

* Tarımsal girdiler

Üretim

* Yetişme

*  Hasat

* Gıda 
kaybı 

yönetimi

Tedarik Zinciri

* İşleme

*Depolama 

* Taşıma

* Toptan/ 

Perakende satış

Tüketim

* Pişirme

* Tüketim

* Gıda  atığı 
yönetimi



Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Üzerine Araştırmalar 

115 

 

ekonomilerde, topluca ve küresel olarak paylaşılan yetersiz beslenme ve bulaşıcı olmayan 

hastalıkların yükü, iklim değişikliğinin sonuçları sürdürülebilir gıda sistemleriyle doğrudan 

ilişkilidir. Sağlıklı beslenmek için ulusal beslenme yönergelerini karşılayacak kadar besin 

açısından zengin gıda edinmenin gerçek maliyeti,  3 milyar (dünya nüfusunun %38'i) kadardır 

ve bu mevcut geliri aşmaktadır (Fanzo vd., 2022).  

Piyasa fiyatları zamanla dalgalanıp ve mekâna göre değişse de meyve ve sebzeler, balık, 

yumurta, süt ürünleri, kabuklu yemişler ve tohumların diyet enerjisi birimi başına maliyetleri, 

tahıllar ve diğer nişastalı temelli besinler, bitkisel yağlar ve ham şekere göre daha yüksektir. 

Besin öğeleri açısından yeterli bir beslenme tarzı ne kadar ucuza mal edilmeye çalışılsa da 

nişasta, yağ ve şeker içeriği yüksek beslenme tarzından daha pahalıya mal olmaktadır. Bunun 

nedeni, besin öğesi açısından zengin gıdaların doğal olarak daha pahalı olmasıdır. Çünkü 

yetiştirilmeleri, depolanmaları ve taşınmaları raf ömrü uzun ve düşük maliyetli ürünlere göre 

daha zordur. Besin öğeleri açısından zengin gıdaların yüksek maliyeti, dünya çapında düşük ve 

değişken gelirliler bakımından düşünüldüğünde, sağlıklı beslenmeyi herkes için uygun hale 

getirmenin, gerektiğinde geliri desteklemek için güvenlik ağlarını ve üretkenliği artırmak, 

gerçek üretim maliyetini düşürmek için kamu yatırımı gerekmektedir. Ek olarak, çiftlikten 

çatala kadar çok çeşitli tedarik zincirindeki yenilikleri sağlıklı bir yaşam için ihtiyaç duyulan 

besleyici gıdaların birimi başına ihtiyaç duyulan toprak, su ve enerjiyi azaltarak gıda sisteminin 

çevresel ayak izini azaltırken tüketici maliyetlerini düşürmeye yardımcı olmaktadır (Herforth 

vd., 2020). Tüketiciler sadece sağlıklı beslenme ile ilgilenseler bile, yemek hazırlamada pişirme 

süresi ve diğer maliyetler ile düşük maliyetli sağlıklı bir ürün için her bir bileşenin ne kadarının 

satın alınması ve kullanılması gerektiğine ilişkin bilgiler dahil olmak üzere çeşitli kısıtlamalarla 

karşı karşıya kalacaklardır. Ayrıca insanların yemek seçimlerini yaparken sağlıktan başka, gıda 

tüketim davranışı, kişinin tat ve doygunluk biyolojisi, aile geçmişi, ev koşulları ve gıda 

şirketlerinin doğrudan çiftliklerden gelen jenerik ürünler yerine markalı gıdaların tanıtımına 

yönelik muazzam reklam ve pazarlama yatırımları dahil olmak üzere birçok faktörden büyük 

ölçüde etkilenmektedir (Finaret & Masters, 2019). Düşük maliyetli sağlıklı ürünlerin satın 

alınabilirliği sağlıklı diyet tüketimi için gerekli bir koşuldur, ancak yeterli olmaktan uzaktır. 

Ekonominin diğer sektörlerinde olduğu gibi, satılan ürünlerin alıcıya veya başkalarına zarar 

vermeden tüketici ihtiyaçlarını güvenli bir şekilde karşılamasını sağlamak için çok çeşitli 

politikalara ihtiyaç vardır (Fanzo vd., 2022). 

Gıda sistemleri küresel olarak yeterli gıda üretimini sağlamakla beraber, gıda güvenliğine ve iyi 

beslenmeye etkisi aynı oranda değildir. Dünyadaki yoksul ve yetersiz beslenen insanların 

çoğunluğu, geçimlerini sağladıkları tarımsal faaliyetlere bağlı olarak kırsal alanlarda 

yaşamaktadır. Bu nedenle, gıda sistemleri için sürdürülebilirlik endişeleri, aslında ekonomik ve 

sosyal özelliklerini önemli ölçüde sorgulayarak yetersiz çevresel ve doğal kaynak kullanım 

performanslarının çok ötesine geçmektedir. Yapılmış çalışmaların büyük çoğunluğu da, 

sürdürülebilir beslenmenin çevresel ve/veya sağlık etkileri üzerinde durmuş, ekonomik veya 

sosyal etkileri genellikle dikkate alınmamıştır (Meybeck & Gitz, 2017). 

Gıda israfı konusu da ayrı bir endişe kaynağıdır, çünkü üretilen tüm gıdaların yaklaşık üçte biri 

küresel ölçekte her yıl kaybedilmekte veya israf edilmektedir (Wünsche & Fernqvist, 2022). 

Gıda kaybının sebepleri arasında tarımsal metotlar, teknoloji yetersizliği, düşük eğitim seviyesi, 

gıdanın uygun olmayan koşullarda bekletilmesi ve yeterli alt yapının bulunmaması, pazara 

erişimin kısıtlı olması gibi durumlar sayılabilmektedir. Gıda israfı; gıda sistemlerinin 

endüstrileşmesi, şehirleşme, küreselleşme, ekonomik büyüme, sosyo-ekonomik faktörler, diyet 

geçişleri ve çeşitlendirme, ürün ve paketleme karakteristikleri, perakende satış stratejileri, 

tüketici becerileri, davranışları, alışkanlıkları, bilgi eksikliği ve motivasyon gibi faktörlerden 
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etkilenmektedir (Lindgren vd., 2018). Bu da toplum için bir maliyet anlamına gelmektedir ve 

dünyadaki gıda zinciri işletmeler için finansal sonuçlar (örneğin, hasar görmüş, bozulmuş 

ürünler nedeniyle verimsizlikler veya itibar kaybı) doğurmaktadır. Buna paralel olarak 

toplumda çevre bilinci arttıkça etik ve sürdürülebilir tüketime yönelik tüketici ilgisi de 

artmaktadır. Geleceğin gıda sistemleri için yeni konseptler, iyileştirilmiş gıda atığı yönetimi ve 

kapalı besin döngüleri ile döngüselliği ve dikkatli nakliye ve depolama ile gıda israfını en aza 

indirmeyi ve dağıtımda soğuk zinciri muhafaza etmeyi amaçlamaktadır. Gıda sistemleri tüm 

aktörlerin faaliyetlerini kapsar ve bu faaliyetler ekonomik, toplumsal ve doğal ortamlarla 

ilişkilendirilir. Sürdürülebilir gıda sistemi ise, gelecek nesillerin sürdürülebilir gıda kaynağına 

erişimini tehlikeye atmadan, gıda güvenliği ve kalitesini sağlamak olarak tanımlanmaktadır 

(Wünsche & Fernqvist, 2022). İnsan sağlığı ve çevresel sonuçları desteklemek amacıyla gıda 

sistemleri için gereken müdahalelerin daha iyi anlaşılması önem taşımaktadır (Medina Hidalgo 

vd., 2022). 

Modern dünyada artan satın alma gücü, rekabetçi pazar yapıları ve farklı kültürel yapılar 

toplumları daha bireysel ve tüketim odaklı hale getirmiştir. Modernleşmenin doğa ve çevre 

üzerindeki hakimiyeti bireyci yaklaşımları artırmış, güçlenen tüketim kültürü de çevre bilincinin 

gelişmemesine neden olmuştur. Bu nedenle tüketiciler, sürdürülebilir bir tüketim anlayışını 

benimseyerek, sağlıklı ve çevre bilincine dayalı etik standartları gözeterek üretilmiş gıdaları 

tercih ederek daha sürdürülebilir bir dünya yaratma çabalarına katkıda bulunmaktadır. 

Günümüz dünyasında sürekli yenilenen, sağlıklı yaşam kurallarıyla kendini geliştiren yeni bir 

tüketici profili bulunmaktadır. Örneğin akıllı telefon uygulamaları sayesinde hem bilgi akışı 

kolayca sağlanmakta hem de yakın çevredeki referans gruplar için bir model oluşmaktadır. 

Bütün bunlar çevre bilinci gelişimine katkıda bulunmakta ve çevreye duyarlı tüketiciler arasında 

etkileşim yaratmaktadır. Artan obezite, kalp ve alerjik hastalıklar ile birlikte tüm dünyada 

sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir tüketim konularında farkındalık artmaktadır (Eroğlu Pektaş & 

Yanar Gürce, 2018). 

Sonuç 

Kavramsal olarak gıda sistemleri, iklim değişikliği, beslenme ve sağlık arasındaki ilişkiler daha 

belirgin hale gelirken, politika çerçevelerinde bu bağlantıları daha açık hale getirmek, bu farklı 

politika alanlarında daha tutarlı eylemleri koordine etmek ve yönlendirmek için bir fırsat 

sağlamaktadır. Beslenme insan ve çevre sağlığı için ortak faydalar oluşturabilmektedir. Bu ortak 

faydalardan yararlanmak, sağlık ve sürdürülebilirliğe gıda sistemleri, beslenme, insan sağlığı ve 

çevre arasındaki karmaşık bağlantıları ve geri bildirim döngülerini dikkate alan entegre bir 

yaklaşım gerektirmektedir. Ne tüketeceğine dair karar, bu seçimin çevresel sürdürülebilirliği ve 

insan refahını nasıl etkilediğinin etiğiyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Kaynak açısından 

yoğun gıdaların insan sağlığı için kritik öneme sahip olduğu düşünülüyorsa, bunların dağıtımı 

ve erişimi adil hale getirilmelidir. Ekonomik olarak yoksul hanelerin iklim değişikliğinin 

yükünü orantısız şekilde yaşamaları olası gözükmektedir. Herkes için sürdürülebilir kalkınma, 

sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeye erişim için, ulusal bağlamda politikalar ve müdahalelerin 

nasıl oluşturulacağı ve uygulanacağı önemlidir.  
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Özet 
Küresel gıda sisteminin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya ve artan 

nüfusun besin ihtiyacını karşılamaya yönelik girişimler, son zamanlarda bitki bazlı et 

alternatiflerinin hızla gelişmesini sağlamıştır. Bitki bazlı et ürünlerine doğru eğilim mevcut 

üretim sistemlerinin çevresel etkisini azaltma potansiyeli ve sürdürülebilir olması yönüyle 

popüler bir yaklaşım haline gelmiştir. Bu bağlamda bilim dünyasında bitki bazlı et 

alternatiflerinde besin profilinin etin önemli bileşenlerini (protein, demir, çinko, B12 vitamini 

gibi) karşılayıp karşılayamayacağı konusunda detaylı araştırmalar yapılmaktadır. Bu 

araştırmalarda et alternatiflerinin düşük yağ ve kolesterol ile yüksek lif içermesinin yanı sıra C 

vitamini, fitosteroller, çeşitli antioksidan özellikte biyoaktif bileşikleri bünyesinde 

barındırmasından dolayı sağlık üzerinde uzun vadede önemli etkilerinin olabileceğine yönelik 

sonuçlar oldukça dikkat çekmektedir. Tüketici yönünden bakıldığında da günümüzde 

azımsanmayacak ölçüde önemli bir kesimin sürdürülebilir beslenme anlayışına yöneliminin 

hızlı bir trend haline geldiği görülmektedir. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 

sürdürülebilir beslenme "insan ve doğal kaynakları optimize etme yanında, biyoçeşitliliğe ve 

ekosisteme saygılı ve koruyucu, kültürel olarak kabul gören, ulaşılabilir, ekonomik olarak 

uygun ve karşılanabilir, beslenme açısından yeterli, güvenilir ve sağlıklıdır” olarak 

tanımlanmaktır. Bitki bazlı et ürünleri bu noktada sürdürülebilir beslenme kavramını 

karşılayacak alternatiflerden biri olarak kabul edilebilir. Literatürde bitki bazlı et 

alternatiflerinin hayvansal kaynaklara göre %96-98 daha az sera gazı emisyonu yaydığı, ozon 

tabakasının incelmesine etkisinin %43-63 daha az olduğu, üretiminde %77-92 daha az tarım 

arazisi kullanıldığı ve arazi ayak izinin 420 kat daha düşük olduğu ifade edilmektedir. Tüm bu 

çalışmalar bitki bazlı et alternatiflerinin hayvansal ürünlere kıyasla önemli ölçüde daha az 

çevresel etkiye sahip olduğu görüşünü güçlü bir şekilde desteklemektedir. Bu çalışmada yeni 

bir trend olarak bitki bazlı et alternatiflerinin sürdürülebilirlik, sağlık ve beslenme ile ilişkisi 

irdelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: sürdürülebilirlik, sağlık, beslenme, bitki bazlı et alternatifleri 

 

Giriş  

Günümüzde 7,3 milyar olan küresel nüfusun 2050 yılına kadar ise 9 milyara ulaşacağı 

öngörülmektedir. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), artan nüfusun talebini karşılamak için %70 

daha fazla gıdaya ihtiyaç olacağını tahmin etmektedir (Chriki ve Hocquette, 2020). 

Ekosistemden ödün vermeden dünyada büyüyen nüfusun ihtiyacını karşılayacak düzeyde 

gıdanın sağlanması oldukça zor görünmektedir (Galanakis, 2018). Bu konuda alınacak önlemler 

arasında, literatürde çevresel açıdan sürdürülebilir alternatif gıda kaynaklarına yönelik 

araştırmaların dikkat çektiği görülmektedir (Asadi ve ark., 2017). Bu bağlamda gıda tüketimi 

ve sürdürülebilirliği arasındaki ilişki değerlendirilerek hayvansal kaynaklı gıdalardan ziyade 
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bitki bazlı alternatiflere doğru yeni bir beslenme trendinin popülerlik kazandığı ifade 

edilmektedir (Kıyak ve Güneş Bayır, 2022).  

Et ve et ürünleri yeterli ve dengeli beslenme için önemli bir protein kaynağıdır. Ayrıca et 

tüketimi sosyal olarak arzu edilmekte ve toplumsal gelişimin bir göstergesi olarak da 

görülmektedir (Alexander ve ark., 2017). Ancak küresel gıda ihtiyacının artmasıyla birlikte 

hayvansal gıdalara olan talebin daha fazla olacağı ve mevcut et üretiminin bu talebi 

karşılayamayacağı düşünülmektedir (Lacroix ve Gifford, 2019; FAO, 2010). Diğer taraftan gıda 

endüstrisinde hayvansal üretime paralel olarak; ekilebilir arazi, mera ve orman alanlarında 

önemli ölçüde artış meydana geleceği öngörülmektedir (Steinfeld ve ark., 2006). Bu 

sebeplerden dolayı et üretiminin yoğun bir biçimde sera gazı emisyonlarının yayılması (Lacroix 

ve Gifford 2019; Scarborough ve ark., 2014), oldukça fazla su kullanımına neden olması (Hong 

ve ark., 2021; FAO, 2006) ve dünyadaki ekilebilir tarım arazilerinin büyük kısmını kaplaması 

gibi konularda iklim değişikliği ve ekosistem için bir tehdit oluşturduğu ve tüketici endişelerine 

neden olduğu rapor edilmiştir (Steinfeld ve ark., 2006). 

Et ve et ürünleri önemli çevresel sorunların yanında bazı kronik hastalıkların kaynağı olma 

potansiyeli taşımaları (Kendilci, 2020), dini inançlar için yasak kabul edilmesi (Hamilton, 2006) 

ve hayvan refahıyla ilgili etik sorunları da beraberinde getirmektedir (Kendilci, 2020). Bu 

nedenlerle birlikte tüketiciler vejetaryen beslenme, bitki bazlı beslenme gibi birçok beslenme 

türüne geçiş yaparak, artan çevre ve sağlık endişelerini azaltmak amacıyla bitki bazlı besinlere 

yönelmektedir. Bitki bazlı beslenme kavramı genel olarak kepekli tahıllar, baklagiller, meyveler 

ve sebzeler gibi zengin besin içeriğine sahip gıdaların daha fazla tüketilmesi ve bunun yanı sıra 

daha az tuz, doymuş yağ ve ilave şeker tüketimi ile karakterize edilmektedir. Bu beslenme tarzı 

sadece sağlığa olumlu etkileri nedeniyle değil, sürdürülebilirliği ve çevresel etkilerinin daha az 

olması nedeniyle de günümüzde giderek daha popüler hale gelmiştir (Herpich ve ark., 2022). 

Bu çalışmada sürdürülebilirlik, sağlık ve beslenme açısından bitki bazlı et alternatifleri ile ilgili 

bilgiler irdelenmiştir. 

Bitki Bazlı Et Alternatifleri  

Et tüketiminin öngörülen sorunlarına alternatif olarak, et ihtiyaçlarını gidermeye yönelik et 

ikameleri pazarının son yıllarda büyüdüğü bilinmektedir (Alexander, 2019). Bitki bazlı et 

alternatiflerinin, geleneksel et ürünlerinin estetik, organoleptik ve kimyasal özelliklerini bitkisel 

kaynaklarla taklit eden gıda ürünleri olduğundan bitki bazlı beslenme için iyi bir seçenek olduğu 

düşünülmektedir. Bu ürünlerin geleneksel et ürünlerinin makro-besin kompozisyonunu büyük 

çoğunlukla karşıladığı ifade edilmektedir (Bohrer, 2019). Bitki bazlı et alternatifleri için kabul 

edilebilir doku ve lezzet gelişimi genellikle gıda üreticileri için en büyük zorluk olarak görülse 

de (Galanakis, 2018), buğday gluteni, soya proteini, mantar, pirinç ve baklagiller gibi 

malzemelerle; et (domuz eti, tavuk, sığır eti, kuzu vb.) veya deniz ürünleri, aroma ve katkı 

maddeleri ile işlendiğinde ortaya çıkan ürünler ile tüketicilerin tatmini ve bitki bazlı beslenmeye 

uygunluğu gibi konularda başarılı sonuçlar alınabileceği ifade edilmektedir (Bedin ve ark., 

2018; Davies ve ark., 1998).  

Bitki bazlı et alternatifleri, bitkilerden elde edilen proteinlerden oluşmaktadır (Kumar ve ark., 

2017). Bitkisel proteinler iyi dengelenmiş bir amino asit bileşimine sahiptir ve esansiyel amino 

asitler bakımından zengin bileşime sahip olması, doymuş yağ içeriğinin düşük olması, 

kolesterol içermemesi gibi bazı özellikleri nedeniyle ete alternatif ürünlerin geliştirilmesinde 

son derece etkin şekilde kullanılmaktadır (Boukid, 2020; Sun ve ark., 2021). Ayrıca daha az 

maliyetli oluşu, mevsimsel dalgalanmalardan daha az etkilenmesi, raf ömrünün daha uzun ve 
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depolama koşullarının daha kolay olması nedeniyle endüstriyel açıdan dikkat çekmektedir 

(Kumar ve ark., 2017). 

Bitki bazlı ürünlerin formülasyonlarında stabilize edici, jelleştirici, kıvam arttırıcı ve emülsifiye 

edici olarak işlev gören farklı bileşenler yer almaktadır (Kumar ve ark., 2017). Bu bileşenler 

tekstürü iyileştirmek, suyu ve/veya yağı bağlayabilmek ve doku oluşumu sağlayabilmek 

amacıyla ürüne eklenmektedir (Kyriakopoulou ve ark., 2019). Bitki bazlı ürünlerde 

polisakkaritlerin ticari uygulamasında sıklıkla metilselüloz, karagenan, keçiboynuzu zamkı, 

kalsiyum aljinat ve diğer bileşenler tercih edilmektedir (Asgar ve ark., 2010; Malav ve ark., 

2015; Galanakis, 2018). Ayrıca bitki bazlı ürünlerde yaygın olarak Hindistan cevizi ve kakaodan 

ekstrakte edilen katı yağlar ile kolza tohumu ve ayçiçeği olmak üzere bitkisel sıvı yağlar 

kullanılmaktadır (Kumar ve ark., 2017). Bitki bazlı ürünlerde tüketici kabulünü belirleyen en 

büyük etkenlerin başında görsel görünüm ve lezzet gelmektedir. Bu nedenle üründe doku ve 

şekli sağladıktan sonra, hazırlık sırasında ürünün ete benzemesine yardımcı olan renk ve 

aromalar eklenmektedir (Fraser ve ark., 2018). 

 

Çevresel Sürdürülebilirlik 

Sera gazı emisyonu: Küresel olarak hayvansal üretimin sera gazı emisyonlarının yaklaşık % 

14,5'inden sorumlu olduğu tahmin edilmektedir (Leroy ve ark., 2022; Ye ve Mattila, 2022). 

Hayvansal üretim, atık miktarının fazla olması ve geniş arazi kullanımından dolayı sera gazı 

salınımına sebep olarak ekosistem için bir tehdit oluşturmaktadır (FAO, 2006). Yapılan bir 

tahmini modelleme çalışmasında 2004-2022 yılları arasında artan hayvansal üretimin arazi 

kullanımında artışa (yaklaşık 45 milyon hektar) ve ormanlık alanların önemli düzeyde 

azalmasına sebep olacağı (yaklaşık 44 milyon hektar) rapor edilmiştir. Bu sonuçlar 

doğrultusunda 2004-2022 yılları arasında tahmin edilen sera gazı emisyonunun yaklaşık 20 

milyar ton karbondioksit eşdeğeri olduğu tespit edilmiştir. Tüketici tercihlerinin hayvansal 

kaynaklardan bitki bazlı ürünlere yönelik değişmesi durumunda sera gazı emisyonunun önemli 

bir kısmının azaltılabileceği ifade edilmiştir (Dhoubhadel ve ark., 2016). Hayvancılıkta sadece 

büyükbaş hayvanların (yani sığırların) yetiştirilmesinde üç sera gazı emisyonundan özellikle 

metan (CH), karbondioksit (CO2) ve nitrozoksitin (N2O) önemli miktarda sorumlu olduğu 

bilinmektedir (Alexander ve ark., 2017; Machovina ve ark., 2015). Geleneksel hayvansal 

kaynaklı ürünlerle karşılaştırıldığında, bitki bazlı alternatiflerin üretiminde çok daha az sera gazı 

emisyonu salgılandığı bildirilmiştir. Bu nedenle, et tüketimini azaltmak, karbon ayak izini 

düşürmek için yapılabilecek en etkili seçimlerden biridir (Ye ve Mattila, 2022). 

Nijdam ve ark. (2012) tarafından yapılan bir çalışmada, et ikamelerinin hayvansal ürünlerden 

önemli düzeyde daha düşük karbon ayak izine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bitki bazlı et 

ikamelerinin 1 kg ürün başına karbon ayak izinin 1-2 kg CO2, kanatlı etinin 2-6 kg CO2, domuz 

etinin 4-11 kg CO2
 ve sığır etinin 9-120 kg CO2

 olduğu rapor edilmiştir. Sonuçlara göre bitki 

bazlı ürünlerin hayvansal ürünlere kıyasla karbon ayak izinin 120 kat daha düşük olduğu ifade 

edilmiştir. Smetana ve ark. (2021) tarafından yapılan bir başka çalışmada, et burgerlerin bitki 

bazlı burgerlere göre 5,5-8,3 kat daha fazla sera gazı emisyonuna neden olduğu tespit edilmiştir. 

Saerens ve ark. (2021) tarafından yapılan bir çalışmada ise bitki bazlı burgerlerin et burgerlere 

göre %96-%98 daha az sera gazı emisyonu yaydığı ve ozon tabakasının incelmesine etkisinin 

%43-%63 daha az olduğu bulunmuştur. Tüm bu çalışmalar bitki bazlı et alternatiflerinin 

hayvansal ürünlere kıyasla önemli ölçüde daha az çevresel etkiye sahip olduğunu 

vurgulamaktadır. 

Arazi kullanımı: Dünya üzerindeki tüm ekilebilir alanın %70’i ve buzullar dışında kalan tüm 

dünya alanının %30’unun sadece hayvancılık sektörüne ait olduğu ve bu oranların giderek 
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arttığı bildirilmektedir (Chriki ve Hocquette, 2020). Sadece çiftlik hayvanlarına yönelik yem 

üretiminde 2,5 milyar hektar arazi kullanıldığı ileri sürülmektedir (FAO, 2010). Giderek artan 

yem ihtiyacı ve bunun için gereken büyük alanlar dolayısı ile doğal alanların ve ormanların yok 

edilmesi öngörülen problemlerin en önemli sonuçlarından biri olarak görülmektedir 

(Machovina ve ark., 2015). Bu sebeple gelecekte daha az çevre dostu sektörlerden birine 

dönüşebilme potansiyeli yüksek olan hayvancılık sektörünün toprak ve toprak verimliliğinin 

korunmasında kilit rol oynadığı düşünülmektedir (Chriki ve Hocquette, 2020; Galanakis, 2018).  

Yapılan çalışmalarda bitki bazlı gıdalar üretiminde daha az araziye ihtiyaç duyulduğu için 

hayvansal kaynaklı gıdalara göre çevre dostu olarak kabul edilmektedir. Nijdam ve ark. (2012) 

tarafından yapılan bir çalışmada, et ikamelerinin hayvansal ürünlere göre önemli ölçüde daha 

düşük arazi ayak izine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bitkisel kaynaklı et alternatifleri 1 kg ürün 

başına 2-3 m2 alan kullanırken, kümes hayvanlarının arazi ayak izinin 5-8 m2, domuz etinin 8-

15 m2 ve sığır etinin 7-420 m2 olduğu ifade edilmiştir. Sonuçlara göre bitki bazlı ürünlerin 

hayvansal ürünlere göre arazi ayak izinin 420 kat daha düşük olduğu ifade edilmiştir. Saerens 

ve ark. (2021), bitki bazlı burgerlerin üretiminde et burgerlere göre %77-%92 daha az tarım 

arazisi kullanıldığını rapor etmiştir. 

Enerji kullanımı: Literatüre bakıldığında bitki bazlı et alternatiflerinin üretiminde kullanılan 

enerji ile hayvansal ürünlerin üretiminde gerekli olan enerjinin kıyaslaması ile ilgili çalışmalara 

rastlanmaktadır. Ancak enerji kullanımının yaygın olarak ölçülen çevresel bir faktör olmadığı 

görülmektedir. Davis ve ark. (2010) bitki bazlı et alternatiflerinin üretiminde hayvansal 

ürünlerin üretimindeki ile benzer miktarda enerji kullanıldığını tespit etmişlerdir. Smetana ve 

ark. (2021) et burgerlerin bitki bazlı burgerlere göre 2,7-4,8 kat daha fazla yenilenemeyen enerji 

gerektirdiğini rapor etmiştir. Bulgular bitki bazlı burgerlerin hayvansal ürünlere kıyasla benzer 

veya daha az enerji gerektirdiğini göstermektedir. Ancak enerji kullanımı hakkında daha fazla 

araştırma yapılması gerekmektedir. 

Su kullanımı ve kirlilik: Et endüstrisinde 1 kg sığır eti üretimi için yaklaşık 15 000 L suya 

gereksinim duyulduğu rapor edilirken,  son yıllarda yapılan çalışmalarda et üretiminde harcanan 

su tüketim miktarının bölgesel olarak ve hayvan türüne göre değişebilmesi nedeniyle 1 kg sığır 

eti üretimi için yaklaşık 550-700 L suya ihtiyaç duyulduğu kabul edilmiştir (Chriki ve 

Hocquette, 2020; Leroy ve ark., 2022). Kullanılan suyun önemli bir kısmının (yaklaşık %95) 

hayvan beslenmesi için gerekli olan bitki, mahsul ve yemlerin üretimine harcandığı 

bildirilmektedir (Chriki ve Hocquette, 2020). Su kullanımı üzerine yapılan çalışmalarda yaşam 

döngüsü analiz sonuçlarına göre, Avustralya’da 1 kg kuzu ve sığır eti üretimi için su ihtiyacının 

yaklaşık 5-500 L arasında olduğu tespit edilmiştir (Peters ve ark., 2010; Ridoutt ve ark., 2012a; 

Ridoutt ve ark., 2012b). Başka bir çalışmada ise ABD’de sığır eti üretimi için 1 kg karkas başına 

ortalama 2000 L suya ihtiyaç duyulduğu rapor edilmiştir (Rotz ve ark., 2019). 

Literatürde su kullanımı ve kirliliği açısından bitki bazlı et alternatiflerinin hayvansal üretim ile 

karşılaştırılmasına yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda yapılan yaşam döngüsü 

analiz sonuçlarına göre 1 kg et burger üretimi için 850,1 L, bitki bazlı burger üretimi için ise 

106,8 L su tüketildiği rapor edilmiştir. Aynı çalışmada 1 kg et burger üretimi için su kirlilik 

potansiyeli 15,1 g PO4 eşdeğeri, bitki bazlı burger üretimi için ise 1,3 g PO4 eşdeğeri olarak 

hesaplanmıştır (Gbejewoh ve ark., 2022). Saget ve ark. (2021) yaptıkları bir çalışmada, bitki 

bazlı et alternatiflerinin et burgerlere kıyasla kirlilik potansiyelinin %92-95 daha az olduğunu 

ifade etmiştir. Li (2020) tarafından yapılan bir başka çalışmada ise bitki bazlı et alternatifleri 

için geleneksel ete kıyasla %72-99 daha az su kullanıldığı ve su kirliliği oranının %51-91 daha 

az olduğu tespit edilmiştir.  Bulgular genel olarak bitki bazlı et alternatiflerinin üretiminde 



Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Üzerine Araştırmalar 

123 

 

hayvansal ürünlere kıyasla su kullanımı ve kirliliğin belirgin ölçüde daha az olduğunu 

göstermektedir. 

Diğer çevresel etkiler: Yapılan çalışmalarda bitki bazlı et alternatiflerinin çevresel olarak 

olumlu yönde farklı etkilerinin de olduğu ifade edilmektedir. Van Mierlo ve ark. (2017) bitki 

bazlı et alternatiflerinin hayvansal ürünlere kıyasla fosil yakıt tüketimini azalttığını rapor 

etmiştir. Smetana ve ark. (2021) et burgerlerin bitki bazlı burgerlere göre çevreye 2-4 kat daha 

fazla kanserojen madde yaydığını tespit etmiştir. Genel olarak, birçok yaşam döngüsü 

değerlendirmesi, bitki bazlı et alternatiflerinin hayvansal ürünlere kıyasla daha düşük sera gazı 

emisyonları ile diğer kirlilikler ürettiği, daha az tarım arazisi, su ve enerji kullanımı 

gerektirdiğinden önemli ölçüde çevresel olarak daha sürdürülebilir olduğu görüşünü 

desteklemektedir. Ayrıca, bitki bazlı et alternatiflerinin fosil yakıt, gübre ve böcek ilacı 

tüketimini ve insan sağlığına zarar verdiği bilinen kirlilikleri azaltabileceği de ifade 

edilmektedir (Bryant, 2022). 

Sağlık Etkileri  

Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Kanser Araştırma Fonu'na göre, et tüketen bireylerde 

kardiyovasküler hastalık, obezite, hipertansiyon, meme, kolon ve prostat kanseri ile tip 2 diyabet 

gibi hastalıkların görülme olasılığının et tüketmeyen bireylere göre daha yüksek olduğu 

belirtilmektedir (Godfray ve ark., 2018; Radnitz ve ark., 2015). Bir araştırmada bitki bazlı 

beslenen tüketici sayısının son yıllarda arttığı ve bu seçimin ana nedeninin çevresel kaygı veya 

sürdürülebilirlikten ziyade, etik nedenler ve daha sağlıklı olduğu düşüncesi olduğu belirtilmiştir 

(Radnitz ve ark., 2015). 

Bitki bazlı et alternatiflerinin kolesterol içermemesinin ve geleneksel ete göre daha yüksek lif 

içeriğine sahip olmasının kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve kolorektal kanser risklerini 

azalmasında etkili olduğu ifade edilmektedir (He ve ark., 2021; Gbejewoh ve ark, 2022; Bryant, 

2022). Crimarco ve ark. (2020), et tüketimine kıyasla bitki bazlı et alternatifleri tüketiminin 

önemli ölçüde daha düşük LDL-kolesterol konsantrasyonları ile ilişkili olduğunu tespit 

etmişlerdir. Toribio-Mateas ve ark. (2021) bitki bazlı et alternatiflerinin bağırsaklar üzerine de 

olumlu etkilerinin olduğunu rapor etmiştir.  

Besin Değeri  

Bitkisel kaynaklı et üretiminde kullanılan proteinler en önemli bileşen olup bunlar ürünün 

yapısını, lezzetini, viskozitesini, jelleşmesini ve tekstürünü etkilemektedir. Günümüze kadar 

bitki bazlı et ürünleri için en yaygın kullanılan protein kaynağının soya proteini olduğu 

bilinmektedir. Ancak soyadaki alerjenlerin varlığı ile lizin ve metiyonin gibi elzem amino 

asitlerin düşük değerleri gibi sorunlar nedeniyle araştırmacılar tarafından farklı protein 

kaynaklarının (tahıl proteini ve tohum baklagil proteini) kullanılması gerekliliği ortaya 

çıkmıştır. Bu bağlamda baklagil (mercimek, bezelye, bakla) proteinleri beslenme ve 

fonksiyonellik açısından günümüzde giderek daha popüler hale gelmiştir (Bohrer, 2019). Bazı 

et burger ve bitki bazlı burgerlerin besin değerinin karşılaştırılması Çizelge 1'de 

gösterilmektedir.  

He ve ark. (2021) bitki bazlı burgerlerin et burgerlere göre önemli ölçüde daha düşük trans yağ 

asitleri içerdiğini tespit etmiştir. Bitki bazlı burgerlerin %2,39–2,77 et burgerlerin ise %5,82–

6,06 oranlarında trans yağ asitleri içerdiği saptanmıştır. Literatürde genel olarak bitki bazlı et 

alternatiflerinin hayvansal ürünlere göre daha düşük yağ, doymuş yağ, kolesterol ve kalori 

seviyelerine sahip olduğu ve daha yüksek miktarda lif ve çeşitli mikro besinleri içerdiği ifade 

edilmektedir. Bunların yanı sıra C vitamini, fitosteroller ve çeşitli antioksidanlar da içerdiği 
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rapor edilmiştir.  Ancak biyolojik olarak daha az kullanılabilir protein, demir ve B12 

içerebileceği ifade edilmiştir (Bryant, 2022).  

 

Çizelge 1. Bazı et burger ve bitki bazlı burgerlerin besin değerinin karşılaştırılması (Bohrer, 

2019; Gastaldello ve ark., 2022; Gbejewoh ve ark., 2022) 

100 g ürün için; A B C D E  F 

Enerji ve besin değeri (kcal) 152 266.9 212,4 221.2 144 134,1 

Karbonhidrat (g) 0 * 8 2,7 8 3 

Protein (g) 20.85 23.3 16.8 17.7 17,7 7,5 

Yağ (g) 7 20 12,4 15,9 4 10,2 

Doymuş yağ(g) 2.89 8,3 7,1 5,3 0,6 6,3 

Diyet lifi (g) 0 0 2,7 1,8 3,1 1,8 

Kolesterol (mg) 63 83,3 * * * * 

Sodyum (mg) 66 400 327,4 345,1 709   1306 

Demir (mg) 2,33 2,33 3,70 3,54 * * 

           A, B: et burger; B, C, D, E, F: bitki bazlı burger; *belirtilmemiş 

 

Sonuç  

Et ve et ürünleri içeriğindeki esansiyel aminoasitler bakımından yüksek kaliteli protein, 

özellikle B grubu vitamin ve demir gibi minerallerce zengin besin bileşenleri bulundurması 

sebebiyle sağlıklı ve dengeli beslenme için vazgeçilmez bir kaynaktır. Ancak yakın gelecekte 

insanların et ihtiyacını karşılamadaki yaşayacağı zorlukların bitki bazlı et alternatiflerine olan 

talebi arttıracağı öngörülmektedir. Öte yandan bitki bazlı gıdalar, üretiminde daha az sera gazı 

emisyonu yayılımı, daha az su kullanımı ve araziye ihtiyaç duyulduğu için hayvansal kaynaklı 

gıdalara göre çevre dostu olarak kabul edilmektedir. Sürdürülebilirlik ve sağlık açısından bitki 

bazlı et alternatifi ürünler üzerine literatürde son yıllarda çok sayıda araştırma yapıldığı 

görülmektedir. Bu bağlamda bitki bazlı et alternatifleri hayvansal proteinlere alternatif olarak 

sürdürülebilir beslenme ve çevresel etki açısından devamlılığı en fazla olan bitkisel protein 

kaynakları olarak görülmektedir. Bitki bazlı et alternatiflerinin iyi planlanmış ve sağlık 

açısından olumsuz etki göstermeyecek şekilde formüle edilerek, beslenme açısından ete iyi bir 

alternatif olabileceği öngörülmektedir. Ayrıca etin besin değerine sahip bitki bazlı ürünlerin 

üretiminin gıda endüstrisine yenilikçi ve sürdürülebilir bir yaklaşım sunacağı düşünülmektedir. 
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Özet   
Ortalama yıllık küresel et tüketiminin önümüzdeki kırk yılda Dünya nüfusunun artmasıyla 

birlikte iki katına çıkacağı öngörülmektedir. Küresel hayvancılık endüstrisi, çevre, etik ve insan 

sağlığı konuları kapsamında son yıllarda mercek altına alınmıştır. Seri üretim büyükbaş hayvan 

besiciliği nedeniyle hayvancılık sektörü, sera gazı salınımı en yüksek sektörler içinde yer 

almaktadır. Et endüstrisinde atık yönetimi, yüksek miktarda su israfı ve arazi kullanımı, hayvan 

refahı, zoonotik hastalık riskinin artması, hayvanların beslenmesinde antibiyotiklerin 

kullanılması nedeniyle antibiyotiğe dirençli genlerin oluşması, et tüketimiyle insan sağlığı 

arasında ilişki kurulması gibi çok sayıda ve acil konu, alternatif çözüm arayışına yol açmaktadır. 

Daha az kaynak kullanarak ete yönelik sürekli artan talebi karşılamak üzere alternatif bir çözüm 

olarak “yapay et üretimi” ortaya konulmuştur. Yapay et laboratuvar ortamında doku 

mühendisliği uygulamaları ile üretilen et olarak tanımlanmaktadır. Üretim yöntemlerinin ortak 

özelliği, geleneksel ete eşdeğer ürünleri üretme arzusudur. Yapay etin standartlaştırılmış üretim 

yöntemleri yoluyla yüksek besin değerine sahip olması, mikrobiyolojik risk ve hastalıklara daha 

az eğilim göstermesi, hayvan refahına ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunması beklenmektedir. 

Günümüz teknolojisinde yaşanan gelişmeler ve insanlarda artan bilinç seviyesi, sürdürülebilir 

yenilikçi teknolojilerden biri olan yapay et teknolojisi çalışmalarını destekler niteliktedir. Bunun 

yanında, yapay etin yaygın olarak kullanıma sunulabilmesi için teknik zorluklar ve tartışmalı 

etik kısıtlamaların aşılabilmesi, maliyetinin düşürülmesi, bu konuda kapsamlı bilimsel 

çalışmaların arttırılması ve yasal düzenlemelerin tüm Dünya genelinde yapılması 

gerekmektedir.  

 

Giriş 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre 2050 yılına gelindiğinde, 

mevcut gıda miktarından %70 daha fazla gıda talebinin olacağı ortaya konmuştur (Djisalov ve 

ark., 2021; Farhoomand ve ark., 2022). Yaşanan iklim krizi, gıda yetersizliğini olumsuz yönde 

tetiklemektedir (Agovino ve ark., 2019; Farhoomand ve ark., 2022). Ayrıca, COVID-19 ve kuş 

gribi gibi salgın hastalıkların ortaya çıkmasıyla birlikte soğuk zincir lojistik kanalları yoluyla 

viral bulaşma riskinin sürekli artması, tedarik zincirini ciddi ölçüde etkilemiştir. Küresel tarım 

ve et endüstrisi önemli zorluklarla karşı karşıya kalmıştır (Ye ve ark., 2022). 

Küresel et tüketimi her geçen gün artmaktadır. Artan talep doğrultusunda arzın sağlanıp 

sağlanamayacağı  gelecek yıllar için endişe yaratmaktadır (Steinfeld ve ark., 2006; Farhoomand 

ve ark., 2022).  
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Şekil 1. Dünya kişi başı ortalama et arzı (kg/kişi-yıl) 

 (Ritchie ve Roser, 2019) 

 

Hayvancılık sektörü, küresel çapta et tüketiminde görülen kaçınılmaz artışa paralel olarak 

tesislerinin ölçeklerini sürekli artırmakta, genellikle sürdürülebilir olmayan koşullar altında 

üretim yapmakta ve pek çok çevresel soruna neden olmaktadır (OECD-FAO, 2019). FAO’nun 

hazırlamış olduğu rapora göre küresel hayvancılıktan kaynaklanan sera gazı emisyonu miktarı 

yıllık 7.1 gigaton CO2 eş değeri ile tüm insan kaynaklı sera gazı emisyonunun %14.5’ini 

oluşturmaktadır (FAO, 2013; Candoğan, 2021). Diğer taraftan, küresel tatlı suyun %20’sini 

kullanan hayvancılık sektörünün üretim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan atıkların su 

kaynaklarına karışması ise su kirliliğinin başlıca nedenlerinden biridir (Krauß ve ark., 2016; 

Candoğan, 2021). Verimli tarım arazilerinin tarım yerine büyük ölçekli hayvancılığın 

kullanımına sunulması nedeniyle et üretimi için kullanılan buzsuz karasal arazi miktarı, küresel 

karasal arazi miktarının %35’ini oluşturmaktadır (FAO, 2019). 

FAO hayvancılık sektörünün zararlarının azaltılabilmesi ve sürdürülebilir beslenmenin 

desteklenmesi amacıyla 5 pratik öneri sunmuştur (Çizelge 1)  (FAO, 2019; Muslu,2021). 

 

Çizelge 1. FAO tarafından sunulan düşük karbonlu hayvancılığa yönelik beş pratik eylem 

önerisi (FAO, 2019) 
1 Hayvancılık üretiminin ve kaynak kullanımının verimliliğini artırmak 

2 Döngüsel bir biyoekonomi için geri dönüşüm çabalarını yoğunlaştırmak ve kayıpları en aza 

indirmek 

3 Karbon dengelemelerini artırmak için doğa temelli çözümlerden yararlanmak 

4 Sağlıklı, sürdürülebilir diyetler için çabalamak ve protein alternatiflerini değerlendirmek  

5 Değişimi teşvik etmek için politika önlemleri geliştirmek 

 

Yüksek miktarda su israfı ve arazi kullanımı, hayvan refahı, zoonotik hastalık riskinin artması, 

hayvanların beslenmesinde antibiyotiklerin kullanılması nedeniyle antibiyotiğe dirençli 

genlerin oluşması, et tüketimiyle bazı insan sağlığı problemlerinin oluşması gibi çok sayıda 

nedenden ötürü et ihtiyacını karşılamak üzere alternatif yollar araştırılmaya başlanmıştır. 

Bunların başında ise yapay et gelmektedir. Son yıllarda yapay et geliştirme üzerine yapılan 

çalışmalar, geleneksel ete rekabetçi ve sürdürülebilir bir alternatif olarak büyük ivme 

kazanmıştır (Sha ve Xiong, 2020; Farhoomand ve ark., 2022). 
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Yapay Et Nedir? 

Geleneksel et üretiminin olumsuz etkilerinin önüne geçilebilmesi için ortaya çıkan alternatif 

uygulamalardan biri, hayvan kesimi yapılmadan hücresel tarım yöntemleri ile bir kültür 

ortamında hayvansal kök hücrelerden üretilen “in vitro et”, “kültür eti” ya da “temiz et” olarak 

da adlandırılan yapay et üretimidir (Bryant ve Barnett, 2018; Broad, 2020; Candoğan, 2021). 

ABD’de Memphis Meat firması 2017 yılında hayvan hücrelerinden dana, tavuk ve ördek eti 

üretmeyi başarmıştır. Rus Deneysel Veterinerlik Enstitüsü 2017’de ilk kültür etini üretmiştir. 

Bir ay içinde bir tüpte küçük parçalar halinde 10 g et üretilmiştir. Bu konuda önde gelen 

araştırma ekiplerden biri, Maastricth Üniversitesi’nde fizyoloji ve Enindhoven Teknoloji 

Üniversitesi’nde doku mühendisliği anjiyogenez profesörü olan Hollandalı Mark Post'un 

birincil sığır iskelet kası hücrelerine sahip ilk yapay burgerini üreten ve Maastricht Üniversitesi 

ile Mosa Meats'i birbirine bağlayan Maastricht grubudur. İsrail'de 'Super Meats' şirketi, Kudüs 

İbrani Üniversitesi ile bağlantılı olarak faaliyet göstermektedir (Stephens ve ark., 2018). 

Yapay etin tarihi 1912 yılında Alexis Carrel'in canlı civciv kalp kası parçasını petri kabında 

büyütmesi ile başlamaktadır. 1943 yılında Rene Barjavel'in “Ravage” isimli romanında 

restoranlarda yapay et üretimine yer vermesi ve 1950’li yıllarda Willem van Eelen' in et ürünleri 

üretimi için doku kültürü kullanımı fikrini ortaya atması ile devam etmiştir. 1999 yılında Willem 

van Eelen tarafından kültür ve kök hücre konseptinin patenti alınmıştır. 2002 yılında 

SymbioticA tarafından kurbağadan kas biyopsilerinin elde edilerek geliştirilmiştir. 2008 yılında 

Norveç'te düzenlenen yapay et sempozyumunu, 2011 yılında İsveç'te yapılan yapay et çalıştayı 

takip etmiştir. 2013 yılında Dr. Mark Post tarafından dünyanın ilk in vitro et bazlı burgerinin 

üretimi gerçekleştirilmiştir. 2015 yılında ilk in vitro bazlı burgerin fiyatı 80 $/ kg’a 

düşürülmüştür. 2017 yılında ABD’de bulunan Memphis Meat firması hayvan hücrelerinden 

dana, tavuk ve ördek eti üretmiştir. Rus Deneysel Veterinerlik Enstitüsü ise yine 2017 yılında 

ilk kültür etini üretmiştir (Sürek ve Uzun, 2022) Son yıllarda yapay et hakkındaki ilerlemeler 

ise umut vericidir. 2022 yılında ABD’de ilk defa yapay et üretimine resmi olarak izin verilirken 

(https://www.hurriyet.com.tr/dunya/abdde-ilk-kez-yapay-et-tuketimine-resmi-izin-42173692), 

Hollanda Parlamentosunda, laboratuvar ortamında üretilen yapay etin tanıtımı ve deneme 

amaçlı kullanımına izin veren öneri kabul edilmiştir  

Elde Edilme Yöntemleri 

Hücre kültürü temelli metot 

Hücre kültürü temelli metot aynı zamanda yapı iskelesi metodu olarak da bilinmektedir. Bu 

metod, sığır, koyun gibi bir çiftlik hayvanının embriyosundan embriyonik miyoblastın veya 

hayvanın kas biyopsisinden yetişkin iskelet kas hücrelerinin izole edilmesini ve biyoreaktör 

içinde bir iskeleye veya kolajen örgüsü gibi bir taşıyıcıya tutturularak bitki kökenli büyüme 

ortamında haftalar veya aylar boyunca bölünerek çoğalmasını sağlama şeklindedir (Bhat ve ark., 

2017; Bhat ve ark., 2015; Sürek ve Uzun, 2020). Öncelikle çoğalabilecek ve ayrıca fonksiyonel 

iskelet kası dokusuna farklılaşabilecek bir hücre kaynağı gerekmektedir. İkincisi, bu hücrelerin 

kasın gelişimine izin veren üç boyutlu matrikse yerleştirilmesi aşaması bulunmaktadır. Bu 

ortamda besin maddelerinin taşınımı sağlanmakta ve atık ürünler açığa çıkmaktadır. Son olarak 

kas hücreleri, çeşitli et ürünlerine işlenebilecek fonksiyonel kas lifleri elde etmek için 

biyoreaktöre yerleştirilmektedir (Bhat ve ark., 2011; Bhat ve ark., 2015; Sürek ve Uzun, 2020). 

Kök hücreleri birleşerek miyotüpleri, miyotüpler de farklılaşarak miyolifleri oluşturmaktadır. 

Elde edilen miyolifler işlenebilir, pişirilebilir ve emülsiyon veya et ürünü olarak tüketilebilir, 

ancak bu metot ile yüksek yapıda biftek gibi et üretmek mümkün değildir (Bhat ve ark., 2015; 

Sürek ve Uzun, 2020). Et üretimi için hücre kültürünü ortaya koyan halihazırda iki metot 

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/abdde-ilk-kez-yapay-et-tuketimine-resmi-izin-42173692
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bulunmaktadır. Bunlardan biri Vladimir Mironov tarafından NASA için hazırlanmış iken diğeri, 

dünya çapında patente sahip Willem van Eelen tarafından yapılmıştır (Bhat ve ark., 2015; Sürek 

ve Uzun, 2020). Mironov, biyoreaktör içinde miyoblastların üzerinde tutanabilmesini sağlamak 

için hücrelerin biraraya geleceği ve farklılaşacağı kolajen küre içeren biyoreaktörü kullanırken, 

van Eelen’ın kullandığı sistemde kolajen örgü kullanır ve kültür ortamı zamanla tazelenebilir 

(Bhat ve ark., 2015; Sürek ve Uzun, 2020). Catts ve Zurr (2002) tarafından yapılan çalışmada 

et üretiminde bu metot gerçek anlamda ilk kez uygulanmıştır. 

 
Şekil 2. Yapay et üretimi için gerekli ana adımlar (Bodiou ve ark., 2020). 

 

Doku kültürü temelli metot  

Yapay et küçük ölçüde üretilebilmektedir; fakat küçük biyopsiler pratikte önemli 

olmayacağından, büyük ölçüde ticari üretim için doku mühendisliğinin kullanımı gerekmektedir 

(Bhat ve ark., 2017; Sürek ve Uzun, 2020). Diğer bir potansiyel metot, Benjaminson’un 2002 

yılında astronotlar için hayvan kas proteini yapmak amacıyla akvaryum balığından elde ettiği 

gibi kas dokunun kullanılmasıdır (Hopkins ve Dacey, 2008). Balığın doku dilimleri kıyılmış, 

santrifüj edilmiş ve petri kutusuna yerleştirilip 7 gün boyunca geliştirilmiştir (Bhat ve ark., 

2015). Elde edilen et duyusal değerlendirme amacıyla panele sunulmuş, yenilmediği halde 

görünüş ve koku bakımından geleneksel yöntem ile üretilen ete oldukça fazla benzediği için 

panelistleri etkilemeyi başarmış, yemek için ise yeterince iştah açıcı koktuğu ve göründüğü 

bildirilmiştir (Hopkins ve Dacey, 2008; Sürek ve Uzun, 2020). 

 

 
Şekil 3. Doku kültürü temelli hücresel tarım ile yapay et üretimi için gerekli ana adımlar 

(Bodiou ve ark., 2020). 
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3D baskı teknolojisi 

3D baskı teknolojisi, eklemeli bir üretim sürecine dayanmaktadır. Bu teknoloji ile üretilen 

gıdalar, belirli bir tüketici gtubuna hitap etmektedir. Genellikle gıdanın duyusal özelliklerini 

iyileştirmeyi, besin değerlerini artırmayı veya gıda dokusunu değiştirmeyi amaçlamaktadır. 

(Park ve ark., 2020). Üç boyutlu baskı teknolojisi bilgisayarda hazırlanmış veriyi kullanarak 

kartuş içine yerleştirilen malzemenin katmanlı biriktirilmesi prensibine dayanır. Modelleme, 

dilimleme ve yazdırma olmak üzere üç ana basamağı vardır. Modelleme aşamasında bastırılmak 

istenen nesne bilgisayar destekli yazılım ile tasarlanır ve üç boyutlu modellenir. Dilimleme 

aşamasında, programlama dili kullanılır. Yazıcıdaki eksenlerin adım adım nasıl hareket etmesi 

gerektiği kodlanır. Yazdırma aşamasında ise materyal katmanlı olarak yazdırılır (Candoğan ve 

Bulut, 2021). Üretimde kullanılan katmanlama tekniği, orijinal et dokusunun elde edilmesini 

zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, hidrokolloid bazlı lifleri bir koaksiyel nozul kullanarak ve protein 

matrisine doğrudan ekleyerek alternatif etin dokusunun iyileştirilmesi amaçlanmaktadır (Ji ve 

ark., 2014; Tang ve ark., 2014). Yapay et üretiminde genellikle biyo-yazdırma tekniği kullanılır. 

Şekil 4’de bu tekniğin ayrıntılı basamakları görülmektedir. 

 

 
Şekil 4. Yapay et üretimi için 3 boyutlu baskı teknolojisi (Singh ve ark., 2020). 

 

Yapay Et ve Sürdürülebilirlik 

Hayvancılık sektörü tek başına, sera gazı salınımının yaklaşık %9’unu oluşturmaktadır (Poore 

ve Nemecek, 2018). Sera gazı salınımında hayvanlara göre gaz oluşturma miktarı değişkenlik 

göstermektedir. Tavuk eti üretiminde oluşan gaz miktarı, kırmızı et üretimine oranla yaklaşık 

10 kat daha azdır. Özellikle geviş getiren hayvanların sera gazı oluşumunda büyük etkisi olup, 

bu hayvanların oluşturduğu sera gazının %44’ü bağırsaklarındaki enterik fermantasyondan, 

%41’i beslenmeden, %10’u gübre yönetiminden, %5’i enerji harcamalarından 

kaynaklanmaktadır (FAO, 2019). Hayvancılık için büyük araziler kullanılmakta ve bu arazilerin 

bir kısmı ormanların kesilmesi ile oluşturulmakta ve ekolojik dengeye zarar vermektedir. Yapay 

et üretiminde hayvanın kendisi kullanılmadığı için hayvanın doğasından kaynaklı sera gazı 

salınımının, aynı zamanda hayvancılık için kullanılan geniş arazilerin kullanılmaması ile 

çevresel zararın olabildiğince azaltılacağı bildirilmektedir (Muslu, 2021). 
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Sürdürülebilir diyetlerin önemli özelliklerinin başında ekonomik olarak ulaşılabilir ve 

tüketilebilir olması gelmektedir. Yapay etin tüketimi günümüzde oldukça sınırlıdır. İlk defa 

2013 yılında hamburger köftesi olarak insanların tüketimine sunulmuştur. Eti üreten firma 

fiyatın, 2050’ye kadar oldukça düşeceğini belirtmektedir (Post, 2012; Fountain, 2013; Stephens 

ve ark., 2018).  

Yapay et üretiminde tam olarak geleneksel et dokusu oluşturulamadığı için, lezzet açısından 

henüz geleneksel etin yerine geçebilecek durumda değildir (Zhang ve ark., 2020). Bunun 

yanında yapay et üretim teknolojisi ve ismi açısından da tüketiciler tarafından tam kabul edilmiş 

değildir. Genel olarak yapay ifadesi besinlerin doğallıktan uzak olduğunu simgelemekte, bu 

nedenle tüketilme ihtimalini düşürmektedir. Yapay etin sürdürülebilir şekilde tüketilebilmesi 

için lezzet açısından geleneksel ete benzemesi ve tüketici algısı açısından da olumsuz 

düşünceleri ortadan kaldırması gerekmektedir (Verbeke ve ark., 2015; Siegrist ve ark., 2018). 

Etin çevresel sürdürülebilirliği, üretim sürecindeki sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik ve 

karşılık gelen potansiyel çevresel faydalar (yüksek verimli üretim sistemlerinin geliştirilmesi 

yoluyla karbon depolama gibi) dikkate alınarak da değerlendirilmelidir (Rocchetti ve ark., 

2022). Yapay et, iklim değişikliği, sel gibi çevresel değişiklik ve yıkımlar altında ekosistemlerin 

korunmasını destekleyen ve gıda güvenliğini ve direncini güçlendiren, gelecek vadeden bir 

sürdürülebilir gıda üretimi teknolojik kaynağıdır. Birleşmiş Milletler tarafından önerilen 

“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nde, refah koşullarının iyileştirilmesi ve sürdürülebilir 

tarımsal uygulamalara ve gıdaya ulaşılması için sistemlerin bütüncül ve bütünleşik bir bakış 

açısıyla izlenmesi gerektiği bildirilmiştir. Beklenen dünya nüfus artışı ve hayvansal protein 

talebi dikkate alındığında bu iddialı bir hedeftir. Bu mücadele bağlamında, yapay et, çevresel 

bozulmadan ve besicilik sistemlerindeki hayvan kesiminden sıyrılan yıkıcı teknolojiyi temsil 

etmektedir. Artan dünya nüfusunu yüksek kaliteli proteinle beslemek için temel bir sosyo-teknik 

geçişi destekleme vaadi sunmaktadır (Nobre, 2022). 

Halen devam eden SARS-CoV-2 virüsü H5N1 ve H7N9 kuş gribi gibi diğer zoonotik virüsler 

hayvan yetiştiriciliği açısından son derece tehlike arz etmektedir (Anomaly, 2020; Verhagen ve 

ark., 2021). Aynı zamanda laboratuvar ortamında yetiştirilen bir et üreticiler tarafından 

tamamen kontrol edilerek kesim esnasında potansiyel bir kontaminasyondandan korunmuş 

olacaktır. Çünkü E. coli, Salmonella ve Campylobacter gibi bağırsak patojenleriyle yapay et, 

karşılaşma riskine sahip değildir (Derossi ve ark., 2021). Ayrıca özellikle son 20 yılda çiftlik 

hayvanlarında artan antimikrobiyal direnç pek çok soruna yol açmaktadır. Günümüzde 

geleneksel et ve et sektörünün benzer çeşitli dezavantajları Çizelge 2’de özetlenmiştir.  

Çizelge 2. Geleneksel et ve et sektörünün dezavantajları (Bhat ve ark, 2015; Bonny 

ve ark, 2015; Joshi ve Kumar, 2015; Kumar ve ark, 2017; Van Eenennaam, 2017; 

Gaydhane ve ark, 2018) 

Hayvanların 

kesimi 

DSÖ'ye göre, 1997-1999 yılları arasında dünya genelinde kişi başına et 

tüketimi yılda 36,4 kg iken, 2030 yılına kadar yılda 45,3 kg'a 

yükselecektir (Vasileska ve Rechkoska, 2012). 

Kaynak kullanımı 

Arazi yüzeyinin yaklaşık %30'u hayvancılık üretimi için küresel olarak 

kullanılmaktadır. Tatlı su tüketiminin yaklaşık %70'i ve et ve gıda 

üretimi için kullanılmaktadır 

Küresel ısınma ve 

kirlilik 

Hayvancılık sektörü, dünya çapında atmosfere verilen antropojenik sera 

gazı emisyonlarının %18'ine ve antropojenik metan emisyonlarının 

%37'sine katkıda bulunmaktadır 
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Yetersiz besin 

dönüşümü 

1 kg kümes hayvanları, domuz eti ve sığır eti sırasıyla 2, 4 ve 7 kg tahıl 

gerektirdiğinden, geleneksel et üretim sistemleri besin dönüşümünde 

verimli değildir. 

Hastalıklar ve 

sağlık endişeleri 

İnsanlar, bağışıklığı baskılanmış, kirletici maddeler içeren hayvanlardan 

salınan patojenler bakımından risk altındadır.  

Dini kısıtlamalar 

ve sosyal tabular 

Geleneksel kesim sistemi ile bazı ciddi dini uygulamaların takip edilmesi 

gerekmektedir. 

Nesli tükenmekte 

olan türler 

Hayvancılık ve çiftçilikden kaynaklanan ormansızlaşma nedeniyle, 

hayvan türlerinin çoğunun doğal yaşam alanları kaybedilmekte ve nesli 

tükenmektedir. 

 

   Çizelge 3. Yapay etin avantajları (Bhat ve ark., 2015; Bonny ve ark., 2015; Joshi ve Kumar 

2015; Kumar ve ark., 2017; Van Eenennaam, 2017; Gaydhane ve ark., 2018) 

Tasarımı sağlıklıdır 

Yapay eti sağlıklı hale getirmek için kültür ortamı, yağ asidi ve 

besinlerin bileşimi değiştirilebilir. Örneğin, zararlı yağları omega-3 gibi 

sağlıklı yağlarla değiştirmek kardiyovasküler hastalıkları önleyebilir. 

Hızlı üretim Yapay etin kültürlenmesi sadece birkaç hafta sürer. 

Kaynak kullanımında 

azalma, çevre dostu 

Yapay et üretimi sera gazı emisyonunu, enerji kullanımını, toprak ve su 

kullanımını azaltabilir. 

Ağaçlandırma ve vahşi 

yaşam 

Arazi kullanımındaki azalma, arazinin yeniden ağaçlandırılması ve 

nesli tükenmekte olan türlerin restorasyonunu sağlar. 

Egzotik etin 

mevcudiyeti 

Yapay et üretimi için hayvanın kök hücrelerine ihtiyaç duyulduğundan, 

nesli tükenmekte olan hayvanlardan alınan hücreler veya hatta soyu 

tükenmiş hayvan hücresi örnekleri egzotik et üretmek için 

kullanılabilir. 

Vegan et 
Ahlaki ve sağlık sorunları nedeniyle vejetaryen olan insanlar, hayvanlar 

ölürülmeden üretilebilidiği için yapay et yiyebilirler. 

 

Etik Kaygılar 

Yapay etle ilgili çıkan haberlere olumluluk veya olumsuzluk açısından bakıldığında, olumluluk 

bağlamında ilk üç sırayı; çevresel sorunlara yapacağı katkılar, hayvan refahı ve artan nüfusun 

beslenme ihtiyaçlarına cevap verecek olması ile ilgili haberler alırken, olumsuzluk durumuna 

göre ise tüketicilerin bu ürünleri kabul etmemesi riski, yüksek maliyet ve negatif yasal 

düzenlemeler başı çekmektedir (Painter ve ark., 2020; Yetim ve Tekiner, 2020). 

Tüketicilerin yapay etle ilgili ortak endişeleri doğallığı, güvenilirliği, tadı, dokusu ve fiyatı ile 

ilgilidir (Marcu ve ark., 2015; Zhang ve ark., 2021). Siegrist ve Sütterlin (2017) yaptıkları 

çalışmada yapay etin çevre dostu ve hayvanlar için daha az zararlı olduğunu belirtmelerine 

rağmen, yapay etin doğal bir ürün olarak kabul edilemeyeceğini bildirmişlerdir. Dolayısıyla 

yapay etin doğal bir ürün olarak tanıtılması için pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi 

gerekmektedir (Sürek ve Uzun, 2020). Yapay etin renk ve görünümünün, doğal kırmızı ete göre 

renksiz veya daha sarı renkli olması da bazı tereddütlere neden olmaktadır. Aynı zamanda, kas 

dokusu ve yapay et biyokimyasal olarak birbirinden farklıdır ve bu detay, yapay et üretiminde 

yeterince dikkate alınmamıştır. Bu durum tüketiciler tarafından yapay etin tüketimine mesafeli 

durmalarına neden olmuştur (Sürek ve Uzun, 2020; Yetim ve Tekiner, 2020).  

Etik kaygılar yapay etle ilgili tartışmalarda önemli konular arasında yer almaktadır. Hücre 

kültürü çalışmalarında hayvanlardan elde edilen serumların tercih edilmesi, seri üretim ile 

birlikte daha çok hayvana zarar verilme ihtimalinin oluşması kaygıya neden olan bir unsur 

olarak ortaya çıkmaktadır (Aydın, 2021; Farhoomand ve ark., 2022). Ayrıca vejeteryanlar yapay 



Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Üzerine Araştırmalar 

135 

 

et üretimi sırasında hayvansal orijinli hücrelerin kullanılması nedeniyle bu buluşa sıcak 

bakmamaktadırlar (Rosenfeld ve Tomiyama, 2022). Üretilen yeni ürünün, dini/felsefi inançlar 

veya taraftarlarının kaygılarını ne kadar dikkate aldığı sorusu da bulunmaktadır (Schaefer ve 

Savulescu, 2014; Yetim ve Tekiner, 2019).  

Tüketiciler yapay etin, alıştıkları şekilde hazırlanması ve sunulmasını talep etmektedirler 

(Bryant ve Barnett, 2020; Siddiqui ve ark., 2022). Bazı tüketiciler için ise yapay et tüketmek 

milli kültürlerine ve inanışlarına yapılan bir hakaret olarak algılanmaktadır (Bogueva ve 

Marinova, 2020; Siddiqui ve ark., 2022). Ayrıca yapay etin tüketilebilirliği ve vücuda etkileri 

hakkında yapılan testlerin yeterli olmadığı inancı tüketicilerde negatif bir yaklaşıma neden 

olmaktadır (Mancini ve Antonioli, 2022). Kısıtlayıcı bir diğer faktör ise çiftçilerin geçim 

kaynaklarına yönelik sosyal ve etik kaygılardır. Sürdürülebilir politik yaklaşımlar çerçevesinde 

et üreticilerini koruma altına almak ve onlar için vasıflı işler yaratmak bu engelin aşılmasına 

yardımcı olacaktır (Tomiyama ve ark., 2020). 

Çizelge 4. Yapay etin öngörülen dezavantajları (Aydın, 2021) 

Kişisel endişeler Büyük ölçüde doğal olmama ve doğal lezzetin elde edilemeyeceği 

endişesi 

Üretim sürecinin 

kontrolü 

Geleneksel et anatomik olarak çeşitli kasları içermektedir, bu bağlamda 

kök hücreler veya kas hücreleri ile kas liflerini yeniden üretmek oldukça 

titizlik gerektirmektedir 

Obezite sorunu Üretilen etin geleneksel etten daha ucuz ve seri üretilmesinin daha kolay 

olduğu kanıtlandığı takdirde bazı araştırmacılar bunun aşırı tüketimi 

teşvik edebileceğini ve obezite ile ilgili sorunları artırabileceğini 

düşünmektedir. 

Toplumsal sorunlar Geçim kaynaklarına yönelik potansiyel bir tehdit olabileceği 

düşünülmektedir. 

Çevresel problemler Ekolojik dengenin bozulabileceği gibi varsayımlar söz konusudur. 

Etik kaygılar Hücre kültürü çalışmalarında hayvanlardan elde edilen serumların, seri 

üretim ile birlikte daha çok hayvana zarar verilme ihtimalinin oluşması. 

 

Sonuç 

Günümüzde artan Dünya nüfusunun sağlıklı ve dengeli beslenme ihtiyacının, var olan 

kaynaklarla sürdürülebilir şekilde, çevreye zarar vermeden karşılanması güçleşmekte ve farklı 

beslenme alternatiflerinin ortaya konulmasının önemi buna bağlı olarak artmaktadır. Et 

endüstrisinin karşı karşıya bulunduğu çeşitli zorluklar ve çevreye verdiği zarar nedeniyle 

geleneksel ete bir alternatif olarak yapay et üretimi ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım, küresel gıda 

güvenliği, besleyici bir diyet sağlama ve gıda üretiminin çevresel yükünü azaltma güdüsüyle 

tüketicinin et yeme arzusunu birleştirmeyi amaçlamaktadır. Yapay etin potansiyel faydaları 

hakkındaki sunulan bilgilerin, dolaylı olarak bir 'ikame etkisi' üstlendiği açıktır. Yapılan 

araştırmalar artan yapay et tüketiminin, azalan geleneksel et tüketimine eşit olacağını 

göstermektedir. Yine de, bu yeniliği destekleyen pazar ve değişen sosyokültürel yapıya rağmen, 

yapay etin mevcut gıda politikası ve gıda üretiminin maddi yapısı bağlamında kritik noktaların 

incelenmesi ve bazı zorlukların aşılması gerekmektedir. Teknik zorluklar ve tüketici algısı 

zorluklarının üstesinden gelinebilirse, bu teknolojilerin yerel ve ulusal düzeyde önemli maddi 

ve düzenleyici değişiklikleri teşvik etmesi için gerçek bir potansiyel vardır. Sonuç olarak, yapay 

etin geliştikçe hem olumlu hem de olumsuz olarak ortaya çıkabilecek çeşitli etkilerinin ve 

bunların küresel gıda sistemindeki mevcut politik ekonomilere nasıl katkıda bulunabileceği 

veya yeniden yapılandırılabileceğinin sürekli olarak değerlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.  
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Özet 

Bebeklerin bağışıklık sisteminin gelişememiş olmasından dolayı mikrobiyal patojene karşı 

duyarlıdırlar dolayısıyla bebek beslenmesi için kullanılan gıdalara patojen bulaşması büyük 

riskleri de beraberinde getirmektedir. Bebek mamalarında üzerine en çok araştırma yapılan ve 

en tehlikeli olarak görünen bakteri Cronobacter sakazakii’dir C. Sakazakii, Enterobacteriaceae 

ailesine ait bir bakteridir. Yüksek sıcaklık derecelerine dirençli olsa da pastörizasyon ve 

70°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda inaktive olabilmektedir. Gıda ile temas eden yüzeylere 

kolayca yapışan ve tutunan biyofilm yapısı temizlik ajanları ve dezenfektanlara dirençli 

olmasını, dolayısıyla toz bebek formüllerinde raf ömrü boyunca canlı kalabilmesini 

sağlamaktadır. Enfeksiyolarının belirtileri; bebek ve çocuklarda ateş, ağlama, sinirlilik, 

iştahsızlık, karın ağrısı veya kusma, bağırsak hareketlerinde kan veya şişmiş bir karın, nöbetler, 

sarılık (sarı gözler veya cilt) veya nefes alırken homurdanma yer almaktadır. Bunların yanı sıra, 

C. sakazakii vakalarında en sık görülen enfeksiyonlar yeni doğanlarda menenjit, septisemi ve 

nekrotizan enterokolittir. C. sakazakii kaynaklı enfeksiyonlarda; özel beslenme amaçlı gıdalar 

grubunda yer alan bebek formülleri, devam formülleri, bebek ve küçük çocuk ek gıdaları yüksek 

riskli gıda grubunu oluşturmaktadır. Bebek formulasyonlarına bulaşma kaynakları arasında en 

önemlisi üretimin yapıldığı hat, uygulanan ısıl işlemin yetersizliği, ilave edilen mikro besin 

elementleriyle üretimin herhangi bir aşamasında bakterinin bebek mamasına bulaşması 

gösterilebilir. 2017 yılından günümüze değin ulusal ve uluslararası kamu otoriteleri tarafından 

gerek gümrük sınır kontrollerinde alınan numunelerde, gerekse resmi denetim ve kontrollerde 

veya üretici firmaların iç tetkik ve kontrollerinde bebek mamalarında Cronobacter spp. tespiti 

nedeni ile pek çok firmaya ait ürünler lot/parti seri numaraları ile birlikte raporlanmış, kamuoyu 

ile paylaşılmış ve söz konusu ürünlerin toplatılarak piyasaya arzı ve tüketiminin engellenmesi 

sağlanmıştır.  

Geri Çağırma olarak adlandırılan prosedürde güvenilir olmayan ürünün, müşterinin kullandığı 

dağıtım zincirinden, satış noktasından ve tüketiciden geri alınmasıdır. Bu çalışmada, X 

firmasına ait Yerli A markalı Son Tüketim Tarihi 1 Ağustos 2022 olan 350 g Devam Formülü-

2 (6-9 ay, karton ambalaj) örneği için üretim esnasında işletme ortamında Cronobacter 

sakazakii tespit edildiği varsayılarak gönüllü geri çağırma prosedürü ile yapılacak olan işlemler 

ortaya konmuştur. Bu amaçla, Fabrika Müdürü, Üretim Müdürü, Kalite Güvence Müdüründen 

oluşan Acil Kriz Yönetim Ekibi kurulmuş ve akabinde Geri Çağırma Ekibi oluşturmak üzere 

ekibe Lojistik Müdürü ve Halkla İlişkiler Müdürü eklenerek çalışmalar başlatılmıştır. Ekip, 

pozitif sonuç çıkan günden önce yapılan tüm süreci ve kayıtları inceleyerek, en son negatif 

sonuç görülen güne kadar izlenebilirliği sağlamıştır. Bahsedilen hatta üretilmiş olan tüm parti 

seri numaralı ürünleri tespit edip, müşteri tarafından kullanılıp kullanılmadığı, piyasaya sürülüp 

sürülmediği, piyasaya sürülmüş ise ürünlere ilişkin kontrol/geri bildirim geri ve çağırma 
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işlemleri başlatılmıştır.  İade toplanan ürünler ve firmanın sevk etmeyip depoda bloke ettiği geri 

çağırmaya konu olan tüm ürünlerin parti büyüklüğü kontrol edilip, imha edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Gıda Güvenilirliği, Geri çağırma, C. sakazakii, Devam Formülü, 

İzlenebilirlik. 

 

Abstract 

Babies are sensitive to microbial pathogens because their immune system has not developed, so 

pathogen contamination of foods used for infant feeding brings great risks. Cronobacter 

sakazakii from the Enterobacteriaceae family is the most researched and the most dangerous 

bacterium in baby foods. Although it is resistant to high temperatures, it can be inactivated by 

pasteurization and temperatures above 70°C. Its biofilm structure, which easily adheres to and 

attach to surfaces in contact with food, makes the microorganism resistant to cleaning agents 

and disinfectants, thus keeping it alive in powdered infant formulas throughout its shelf life.   

Symptoms of the infection are fever in infants and children, crying, irritability, loss of appetite, 

abdominal pain, or vomiting, blood in bowel movements, or a swollen abdomen, seizures, 

jaundice (yellow eyes or skin), or grumbling while breathing. Apart from these more common 

infections observed in C. sakazakii cases are meningitis, septicemia and necrotizing 

enterocolitis in newborns.  Infant formulas, continuation formulas, weaning foods for infants 

and young children which are included in the group of foods for special nutritional purposes, 

constitute the high-risk food group in infections caused by C. sakazakii. Among the 

contamination sources of infant formulas, the most important is the line where the production is 

carried out, the inadequate heat treatment applied, at any stage of production the contamination 

of bacteria to baby food while adding micronutrients can be mentioned. Since 2017, 

Cronobacter spp. has been detected in baby food samples taken by national and international 

public authorities at customs border controls, as well as in official inspections and controls, or 

in internal inspections and controls of manufacturing companies. And the products belonging 

to many companies were reported using their lot/batch numbers, these were shared with the 

public and the supply and consumption of these products were prevented by recalling them from 

the market. The procedure named as ‘Recall’ is collection of unsafe products from the 

customers’s distribution chain, sales points and consumers. In this study it was assumed that 

Cronobacter sakazakii was detected in the facility during production run of local A brand 

Continue Formula-2 (6-9 months, cardbox packaging) which belongs to customer X and has an 

expiry date of 1 August 2022, and the process steps of a voluntary recall procedure was defined. 

For this purpose, an Emergency Crisis Management Team consisting of Plant Manager, 

Production Manager, Quality Assurance Manager was consisted, and then procedure was started 

by adding Logistics Manager and Public Relations Manager to the team to form a Recall Team. 

The team reviewed all stages of process and records starting from the day positive result on 

environmental monitoring was seen till the day the environmental monitoring results were 

negative. All batches produced on the referred production line were identified, it was checked 

if these products were transported to the customers, if they were used by the customers of not, 

if they were distributed to the market or not, control/ feedback and recall procedures were started 

for the products which were distributed to the final consumers. The lot size of the returned 

products and all the recalled products that the company did not ship and blocked in the 

warehouse were checked and destroyed. 

Key words: Food safety, Recall, C. sakazakii, Follow-up Formulae, Traceability  
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Giriş 

Bebek formülü, doğumdan itibaren anne sütüyle beslenemeyen bebekler için kullanılması 

amaçlanan ve uygun tamamlayıcı beslenme başlayıncaya kadar tek başına bebeklerin 

ihtiyaçlarını karşılayan gıdalardır. Devam formülü, uygun tamamlayıcı beslenmenin 

başlamasının ardından altı ay ve üzerindeki bebeklerin ve küçük çocukların tüketmesi için 

hazırlanan ve giderek çeşitlenen diyetlerine ve sıvı alımına katkı sağlayan gıdalardır. Bebek 

formülleri ve devam formüllerinin bileşim, etiketleme, sunum ve reklam gereklilikleri ile bebek 

ve küçük çocuk beslenmesi ile ilgili bilgilendirme gereklilikleri Türk Gıda Kodeksi Bebek 

Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği (Tebliğ No: 2019/14)’ne uygun olmalıdır (TGK, 

2019). Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği (TGK, 2011a) ile 29/12/2011 tarihli ve 28157 

üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik 

Kriterler Yönetmeliği (TGK, 2011b) hükümlerine uygun olarak üretilir. Buna göre; bu 

ürünlerde Cronobacter sakazakii, Salmonella spp. ve Listeria monocytogenes hiç bulunmamalı 

denilirken, Bacillus cereus için 5’li örnekleme planına göre 2 örnekte en fazla 5x102 kob/g-mL 

olacak şekilde izin verilmiştir. 

Özellikle yenidoğan bebeklerde görülen süt bazlı toz bebek mamalarından kaynaklandığı ortaya 

konmuş nekrotize enterokolitis ile karakterize edilen C. sakazakii salgını toz bebek mamalarında 

ve kuru bileşenlerde bulunma olasılığı ile dikkat çekmektedir (Kim et al., 2011). 2011 yılından 

günümüze değin çeşitli ülkelerde toz bebek formulasyonu üreticilerinin ürünlerinde bakteriyel 

kontaminasyon kaynaklı enfeksiyonlara ilişkin (Salmonella spp., C. sakazakii) geri çağırmalar 

bildirilmektedir (IBFAN, 2018). Piyasadan toplatılması gereken ürünle ilgili etiket bilgileri 

kamu otoriteleri tarafından paylaşılarak ithalat ve satışı engellenmektedir.  

Gıda işletmeleri gıda güvenliği için önemli olan tehlikeleri tanımlayan, değerlendiren ve kontrol 

eden bilime dayalı, sistematik ve dinamik bir sistem kurmak ve uygulamakla yükümlüdür. 

Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayanan sistemin uygulanmasını gözden 

geçirmek, sistemde gerekli değişiklikleri yapmak ve bu değişiklikleri kayıt altına almak gıda 

işletmeleri için zorunlu (5996 s.K. 29/3) tutulmaktadır (Anonim, 2010). İthal edilen bir gıdanın 

insan ve hayvan sağlığı üzerinde tehlike oluşturduğunun tespiti halinde ise, Gıda ve Yemde 

Hızlı Alarm Bildirimi (RASFF) ve FAO/WHO Uluslararası Gıda Güvenliği Otoritesi İletişim 

Ağı (INFOSAN) ile bildirimler yapılarak acil durum planı işletilmektedir (WHO, 2006). Krize 

neden olan ürünlerle ilgili bilgiler kamuoyu ile paylaşılarak 5996 sayılı kanunun 25. maddesi 

(Hızlı Uyarı Sistemi, Acil Durumlar, Kriz Yönetimi, Risk Analizi, Kamuoyunun 

Bilgilendirilmesi ve İhtiyati Tedbirler) gereğince ihtiyati tedbir kararı alınarak ürünlere el 

konulup, toplatılması sağlanmaktadır (Anonim, 2010). 

Gıda üreticisi veya ithalatçısı piyasaya arz edilen her parti ürünün izlenebilirliğini sağlayacak 

şekilde etiketlemek ve bir sistem oluşturmak, yılda en az bir kez izlenebilirlik sistemini gözden 

geçirerek, geri çağırma ve geri çekme prosedürlerinin sağlıklı çalıştığını kontrol etmek ve kayıt 

altına almak zorundadır. Gıda işletmecisi, potansiyel olarak güvenli olmadığı belirlenen nihai 

ürün gruplarının zamanında geri çekilmesini/geri çağrılmasını, bu işlemini başlatma ve 

gerçekleştirme yetkisine sahip yetkin kişiyi/kişilerinden oluşan ekibi oluşturmalıdır. Geri 

çekme/geri çağırma nedeni, kapsamı ve sonuçları ile ilgili kayıtlar muhafaza edilmelidir ve girdi 

olarak kullanılmak üzere üst yönetime rapor edilmelidir. Geri çekme/geri çağırma tatbikatı ile 

uygulanabilirliği ve etkinliği doğrulanmalıdır (Anonim, 2018).  

Geri çağırma; bir gıdanın kamu sağlığı ve güvenliği için doğrudan bir tehlike arz ettiğinde 

(örneğin gıda kaynaklı salgın bir hastalık etmenin tespiti gibi) satıştan kaldırılması gerekiyorsa 
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yapılan işlemdir. Geri çekme; gıdanın kamu sağlığı ve riski bulunmasa bile (Örneğin; üründe 

kalite standartlarına uygunsuzluk, kamu sağlığı riski oluşturmayan etiket bozukluğu) gıdanın 

satıştan kaldırılması için yapılan bir eylemdir. Geri çekme işleminin resmi kurumlara 

bildirilmesi gerekmemektedir (Erol ve Özata, 2021).  

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 22. maddesi 2. bendi 

gereği gıda işletmecisinin sorumlulukları arasında güvenilir olmadığı tespit edilen ürünün, kendi 

kontrolünden çıktığı aşamadan itibaren ürünün piyasadan geri çağrılması ve toplatılması ve 

Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunluluğu vardır (Anonim, 2010). Geri çağırma prosedürü, 

tanımlama ve izlenebilirlik kayıtları üzerine kurulu olmalı, etkinliği belirli aralıklarla kontrol 

edilmelidir. Geri çağırma prosedürü; tedarik edilen girdiler, üretim prosesi esnasında ve/veya 

müşteriye sevk edilmiş ve/veya depolarda bulunan hammadde, yardımcı hammadde ve yardımcı 

malzemede uygunsuzluk durumunda yapılacak faaliyetleri ve geri çekme/çağırma gerektiren 

durumları kapsar. Bu prosedürün uygulanmasından, özellikle Kalite Güvence Birimi ve Geri 

Çekme-Çağırma Ekibi başta olmak üzere tüm personel sorumludur (Başaran, 2015).  

Bu çalışma, Devam Formülü-2 (6-9 ay, akıllı kutu) örneği için üretim esnasında işletme 

ortamında Cronobacter sakazakii tespit edildiği varsayılarak gönüllü geri çağırma 

prosedürünün etkili bir şekilde nasıl işletileceği üzerine hazırlanan bir vaka analizidir. 

 

Materyal ve Metot 

Materyal 
Kurguyu oluşturduğumuz Devam formülü üretimi yapan bir X ticari ünvanlı gıda işletmecisine 

ait üretilen ürünler, vaka analizi çalışması için materyal olarak kabul edilmiştir. Türk Gıda 

Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine göre (TGK, 2011b) Bebek formülü ve Devam 

formülü ürün grubu için gıda güvenilirliği parametrelerinden C. sakazakii hem işletme ortamı 

ve hem de her parti seri numaralı örneklerden 10’lu örnekleme planına göre yapılan numune 

analizlerinde tespit edildiği varsayılmıştır. 

Metot 
Gıda güvenilirliği kesin olarak uygun olmadığı tespit edilen ürünler için ISO 22000:2018 Gıda 

Güvenliği Yönetim Sistemi Geri Çağırma Prosedürüne göre işlemler yapılmıştır. 

 

Bulgular ve Tartışma  

İşletme ortamında Cronobacter sakazakii tespit edildiği varsayılarak yapılan gönüllü geri 

çağırma prosedür işlemleri aşağıda belirtilmiştir: 

 

Üretim Akışı ve Mikrobiyolojik Tehlike Analizi 

Bebek mamaları, genellikle toz halinde üretilmekte ve bebeğe verilmeden önce su ile 

rekonstitüe edilmektedir. Devam formülünün bileşim gereklilikleri, ilgili tebliğin (Tebliğ No: 

2019/14) Ek-3’te yer alan “esansiyel ve yarı esansiyel aminoasit değerleri göz önünde 

bulundurularak Ek-2’nin 2’nci maddesinde yer alan protein kaynaklarından ve altı aydan büyük 

bebekler ve küçük çocuklar için uygunluğu genel kabul görmüş bilimsel verilerle kanıtlanan 

diğer gıda bileşenlerinden üretilir” denilmektedir (TGK, 2019). Toz bebek maması üretim akış 

şeması ana hatlarıyla Şekil 1’de gösterilmiştir (Wu et al., 2017). 
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Şekil 1.  Toz infant formula üretim akış şeması 

 

Bu vaka analizinde toz infant formula üretim şeması dikkate alınarak mikrobiyolojik tehlikeler 

göz önüne alınmıştır. Kritik Kontrol Noktaları aşağıdaki gibi belirlenmistir: 

1. Hammadde kabul aşaması: Formulasyona giren bilesenlerden kaynaklanabilecek 

mikrobiyolojik tehlikeleri önlemek, yok etmek veya kabul edilebilir seviyeye 

düşürmek için kontrolü zorunlu işlem basamağı olarak değerlendirilmiştir.  

2. Pastörizasyon: Son ürün güvenilirliğini etkileyen mikrobiyolojik tehlikelerin 

inhibisyonu açısından yeterli ve etkin ısıl işlemin yapılıp yapılmadığının kontrolü 

zorunlu işlem basamağı olarak değerlendirilmiştir.  

3. Son Kurutma: Sonraki basamağın tehlikeyi önleme veya ortadan kaldırmaya yönelik 

etkisi olmadığı için kontrolü zorunlu işlem basamağı olarak değerlendirilmiştir.  

 

Acil Kriz Yönetim Ekibinin Toplanması ve Risk Durum Tespiti 

Bu amaçla, 04.03.2022 tarihinde işletme ortamından rutin kontrollerde alınan numunelerde C. 

sakazakii pozitif sonuç tespit edilmesi nedeni ile Acil Kriz Yönetim Ekibi’nin (Fabrika 

Müdürü, Üretim Müdürü, Kalite Güvence Müdürü) aynı gün içinde toplanması sağlanmıştır. 

Söz konusu patojen bakterinin tüketici sağlığını ciddi düzeyde tehdit eden, söz konusu ürünlerin 

tüketilmesi halinde, kalıcı nörolojik sorunlar ve ölüm riski söz konusu olabileceğinden, 

hatlardan ürünlere mikroorganizma bulaşmış olabileceği düşünülerek “1. Sınıf uygunsuzluk 

sınıfı” olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle mutlak suretle ürünlerin piyasadan geri çağırma, 

karantina altına alınma ve iade işlemi süreci kararı alınmıştır. Ürün geri çağırma prosedürünü 

işletmek üzere Acil Kriz Ekibi, Geri Çağırma Ekibini görevlendirmiş ve aynı uygunsuzluğa 

sahip olma ihtimali bulunan ürünler Geri Çağırma Ekibine bildirilmiştir. Uygunsuzluklar Ürün 

Geri Çağırma Ekibi tarafından 3 gün içinde ilgili Belgelendirme kuruluşuna ve müşterilere ve 

ilgili yasal mercilere bildirilmiştir. 

Geri Çağırma Ekibinin Görevlendirilmesi 

Geri Çağırma Ekibine, Acil Kriz Yönetim Ekibine ilave olarak Lojistik Müdürü ve Halkla 

İlişkiler Müdürü eklenmiştir. Ekip, pozitif sonuç çıkan günden önce yapılan tüm süreci ve 

kayıtları incelemiş ve en son negatif sonuç görülen güne kadar izlenebilirliği sağlayarak 

bahsedilen hatta üretilmiş olan tüm parti seri numaralı ürünleri tespit etmiş, müşteri tarafından 

kullanılıp kullanılmadığı, piyasaya sürülüp sürülmediği, piyasaya sürülmüş olan ürünlere ilişkin 

kontrol/geri bildirim ve Geri Çağırma işlemlerini başlatmıştır. 



Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Üzerine Araştırmalar 

145 

 

İzlenebilirlik / Geri Çağırma Aşamaları 

Üretim ve Kalite Güvence Müdürleri tarafından C. sakazakii (+) sonuç çıkan günden önce 

yapılan tüm geçmiş kayıtlar (Hammadde girdi-çıktıları, ürün formulasyonları, üretim, depo ve 

sevkiyat raporları, irsaliye ve fatura kayıtları, HACCP sistem kayıtları, izleme kayıtları, ürün 

formulasyonlarına giren bileşenler ve son ürüne ait analiz kayıtları, temizlik-dezenfeksiyon 

prosedürleri ve doğrulama kayıtları vb.) incelenmiştir. İzlenebilirlik için; üretim, işleme ve 

dağıtım boyunca uygunsuz ürünün geçmişini ve hareket akışını takip edebilen dijital takip sistemi 

üzerinden kontrolü sağlanmıştır.  Buna göre; C. sakazakii açısından güvenilir olmayan ürünlerin 

“Son Tüketim Tarihi 1 Ağustos 2022, K8- SH ve Z2 parti seri numaralı 350 g Devam Formülü-

2 (6-9 ay, karton ambalaj)” olduğu belirlenmiştir. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında 

oluşturulan “Geri Çağırma Senaryosu” işletilmiştir. Geri çağırmada haberleşme ve 

aşamalarının, geri çağırma kararı itibariyle ilk 4 saat içerisinde tamamlanması hedeflenmiştir. 

Güvenilir olmadığı tespit edilen ürünler için Genel Müdür Onayı ile Geri Çağırma Prosedürü 

başlatılmıştır. Lojistik Müdürlüğü Birimi, geri çağırma yapılacak ürünlere ait bilgi akışını mail 

yolu ile sağlayarak, hedeflenen 4 saat içinde satış raflarından toplatılmasını sağlamıştır. Depo 

ve sevkiyata ait izlenebilirlik kayıt formlarında yapılan incelemeler, Çizelge 1’de sunulmuştur. 

16.500 adet pakette C. sakazakii bulaşı riski olduğu, bunun %30’unun depoda, geri kalanın dört 

farklı satış yerine dağıtıldığı tespit edilmiştir (Çizelge 1, 2). Stokta yer alan güvenilir olmayan 

ürünler Depo sorumlusu tarafından karantinaya alınmıştır ve ürünler yakılarak imha edilmiştir. 

  Çizelge 1. Depo ve Sevkiyatı yapılan şüpheli ürün bilgileri 

Üretim 

Tarihi 

Son 

Tüketim 

Tarihi 

Parti Seri 

Numarası 

Parti 

Büyüklüğü 

(paket) 

Depodaki 

miktar (paket) 

Sevk 

edilen 

miktar 

(paket) 

 

01.03.2022 

 

01.08. 2022 

K8 7000 2000 5000 

SH 4000 2000 2000 

Z2 5500 950 4550  

  ∑: 16.500 4.950 11.550 

 

Lojistik, Kalite Güvence ve Satış-Pazarlama Müdürlüğü tarafından izlenebilirlik kayıtlarından 

uygunsuz ürünlerin dağıtımının yapıldığı yerler tespit edilmiştir. Sevkiyat bilgilerinden müşteri 

kayıtlarına ulaşılarak, dağıtımın hangi noktalara ve ne kadar parti büyüklüğünde yapıldığı tespit 

edilmiştir (Çizelge 2).  Satış Pazarlama Birimi, tespit edilen 4 farklı satış noktaları ile temasa 

geçerek, ürünlerde C. sakazakii bulaşması nedeniyle geri toplama yapılan ürün bilgileri 

paylaşılmıştır. İade faaliyetlerinin koordinasyonu sağlanarak satışa sunulan ürünlerin raftan 

toplatılması ve doğrudan iade alınması için gerekli işbirliği sağlanmıştır. 

 Çizelge 2. Piyasadan toplatılacak ürün bilgileri 

Parti 

Numarası 

Sevk edilen 

Toplam 

Uygunsuz Ürün 

miktarı (paket) 

Uygunsuz Ürün Tespit Edilen 

Satış Yerleri ve Parti 

Büyüklükleri (paket) 

Tüketiciye Ulaşan 

Uygunsuz Ürün 

Miktarları (paket) 
A B C D 

K8 5000 2000 1500 - 1000 500 

SH 2000 - 1500 - - 500 

Z2 4550 1700 550 1000 1000 300 

∑ 11.550 3700 3550 1000 2000 1300 
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4 farklı ildeki (A, B, C, D) satış noktasından elde edilen sevkiyat kayıtları incelemesi sonucunda, 

C. sakazakii patojen bulaşı riski olan ürünlerin 1300 adet paketin tüketicilere satışının yapıldığı 

tespit edilmiştir. Bunun sonucunda da halkla ilişkiler birimi, satışı yapılmış olan tüketicideki 

ürünlerin geri toplanması konusunda firmanın web sitesini, sosyal medya kanallarını 

güncelleyerek gerekli uyarılarda bulunmuştur.  

Basın yoluyla geri çağırılmakta olan ürünün etiket bilgileri (ürün adı, Üretim ve Son Tüketim 

Tarihi, Parti Seri Numaraları gibi), gramajı, ürünlerin fotoğrafı, ürünleri hangi markaya ait 

mağazalara geri götürebilecekleri, ürünün hangi nedenle geri toplandığı ve kesinlikle 

tüketilmemesi gerektiği gibi bilgileri tüketicilere aktarılmıştır (Şekil 2). Satış noktalarının kendi 

raflarından toplatılan uygunsuz ürünler taşeron şirket tarafından firmanın ana deposuna 

getirilmiştir. Satış yerlerinden toplatılan uygunsuz ürünler ve firmanın sevk etmeyip kendi 

deposunda bloke ettiği tüm ürünler yakılarak imha edilmiştir.  

 

 
 

  Şekil 2. Halka Açık Gönüllü Geri Çağırma Bildirimi 

 

Aynı süreçte, firma, kontaminasyonun nereden kaynaklandığını belirlemek üzere HACCP 

Ekibini toplayarak sistemin yeniden gözden geçirilmesi ve kontaminasyon kaynakları üzerine 

gerekli çalışmaları yapmıştır. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, işletmenin 

temizlik ve dezenfeksiyonunda zafiyet olduğu, dezenfeksiyon amacı ile kullanılan solüsyonun 

hazırlama talimatına uygun şekilde işlem yapılmadığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine saha 

temizliğinden görevli tüm personele iyi hijyen uygulamaları eğitimi düzenlenmiş, tekrar böyle 

bir vakanın yaşanmaması için gerekli düzeltici-önleyici faaliyetler başlatılmıştır. Çevresel 

izleme planına işletmenin genel temizlik-dezenfeksiyonu sonrası swap alınma zorunluluğu 

getirilmiş, doğrulama prosedürü revize edilmiştir. 

Geri çağırma ile ilgili Yasal Otoriteye Bildiride Bulunma 

Firmamız, 5996 sayılı kanunun 25. maddesi (Hızlı Uyarı Sistemi, Acil Durumlar, Kriz Yönetimi, 

Risk Analizi, Kamuoyunun Bilgilendirilmesi ve İhtiyati Tedbirler) gereği, gıda güvenilirliği 

açısından tehlike oluşturan durumun tespit edilmesi nedeni ile Kalite Güvence Müdürü 

tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine geri çağırma kararına ait bilgiler 

(uygunsuzluk nedeni, ürünlerin etiket bilgileri, üretim, depo, sevkiyat ve diğer izlenebilirlik 

kayıtları) bildirilmiştir.  

Satış ve depo noktalarında uygunsuz ürünlerin geri çağırma ve piyasadan toplatılması sağlanmış 

olup, tüketicilere ulasan 1300 adet ürün ait şikayet bildirimleri olması halinde gerekli tedbirlerin 

alınması sağlanmıştır. 
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Sonuç 

Firmaların ürün geri çağırma stratejileri, marka imajına ve tüketicilerin satın alma niyetine etkisi 

üzerinde etkilidir. Sorumluluk sahibi, tüketicilerin güvenilir gıdaya erişimine önem veren 

firmalarda gönüllü geri çağırma kendi insiyatifi ile başlatılır. Firmalar bu şekilde davranarak 

hem itibarlarını korumakta hem topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmektedirler. Risk 

değerlendirme, acil durumlar karşısında kriz yönetimi ve taraflar arasında işbirliği sürecinin 

başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için ürün geri çağırma tatbikatının yılda bir kez yapılması 

gerekmektedir. 

Bu çalışmada kurguladığımız, Devam Formülü-2 ürününde mevcut mevzuat hükümlerine göre 

bulunmaması gereken ve bebek sağlığı üzerine potansiyel tehlikeli etkiye sahip Cronobacter 

sakazakii patojenin tespit edildiği varsayılarak güvenilir olmayan bu ürünlerin geri çağrılması 

vaka analizinde; Geri çağırma ekibi Cronobacter sakazakii ile kontamine olma ihtimalinden 

şüphelenilen ve 01.03.2022 tarihinde üretilmiş olan K8, SH, Z2 numaralı partilerden ne kadar 

üretildiğini (16.500 adet) başarıyla tespit etmiştir.  Bu ürünlerin sevk edildiği tüm müşteriler 

sevkiyat kayıtlarından belirlenmiş ve her bir müşteriyle eş zamanlı olarak iletişime geçilerek 

stoklarında bulunan ürünleri kullanmamaları sağlanmıştır.  Aynı zamanda kendi stoklarında 

bulunan sevk edilmemiş olan miktarın da (4.950 adet) bloke edilmesi sağlanmıştır.  Piyasaya 

arz edilmiş olan 11.550 paket ürünün 10.250’si geri çağrılmıştır. Toplanamayıp tüketici 

tarafından tüketilmiş olan ürün miktarı 1300 adet olarak belirlenmiştir. Ürün geri çağırma 

tatbikatı %97,4 başarı ile tamamlanmıştır.  

Ürünleri tüketip herhangi bir zehirlenme semptomu yaşadığı raporlanan tüketici şikayeti 

bulunmamıştır. Son tüketiciye ulaşan uygunsuz ürünlerin geri çağrılması süreci, Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu gereği mümkün olamamaktadır. Tüketicilerin satın aldığı geri 

çağırmaya konu olan ürünlere ulaşmak mümkün olamadığından, halka açık çağrıların dikkate 

alınması gerekir. Sorumluluk sahibi, tüketicilerin güvenilir gıdaya erişimine önem veren 

firmalarda Gönüllü Geri Çağırma Prosedürünün işletilmesi, firmanın şeffaflığının göstergesidir. 

Halk sağlığının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için, piyasaya arz edilen her parti 

ürünün izlenebilirliği sağlanmalı, yılda en az bir kez geri çağırma/geri çekme prosedürlerinin 

sağlıklı çalıştığını kontrol etmek için tatbikat yapmalı ve sistemin etkin olup olmadığı 

değerlendirilmelidir. 
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Özet 
Günümüzde kaynakların kısıtlı olması, teknolojik gelişmeler, ekonomik kaygı gibi nedenlerle 

besinlerde tağşiş yapıldığı bilinmektedir. “Toplumumuz et ve süt ürünlerinde yapılan tağşişlerin 

ne kadar farkındadır?” araştırma sorusu ile toplumun et ve süt ürünlerine yapılan tağşiş ile ilgili 

bilgi durumu ve tağşiş olduğunu düşündüğü ürünlerle ilgili tutumunun belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla katılımcılara; tağşişin tanımı, nereden duydukları, tağşişin takibini 

yapan kuruma dair bilgileri, et ve süt ürünlerine karşı güvenleri, tağşiş türü olan ve olmayan 

durumlar ile ilgili bilgileri, gıda etiketleme-tağşiş konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarını 

ölçmek için sorular anket formu ile Google Forms üzerinden sorulmuştur. Türkiye genelinde 12 

NUTS bölgesini kapsayacak şekilde kesitsel-tanımlayıcı tipte bir çalışma olarak tasarlanan bu 

çalışmada, Ocak-Haziran 2022 tarihleri arasında, 18-64 yaş arası 602 bireyden veri toplanmıştır 

ve toplanan veriler IBM SPSS Statistics 26.0 (IBM Corp., Armonk, New York, ABD) istatistik 

paket programında değerlendirilmiştir. Analizler sonucunda katılımcıların %75,4 (n=454)’ünün 

tağşişi daha önce duymadığı, %24,6 (n=148)’sının daha önceden duyduğu belirlenmiştir. 

Tağşişi daha önce duyanların %33,1 (n=49)’i okul/derste duyduğunu belirtmiştir. Katılımcıların 

%19,3’ü daha önceden tağşiş ile karşılaşmıştır. En çok süt ürünleri ve et ürünlerinde tağşiş tespit 

edildiğini belirten katılımcılar en çok süt ve süt ürünlerinde (%24,3), fermente kırmızı et 

ürünlerinde (%22,1) ve kırmızı et ve kıymada (%12,6) tağşiş yapıldığını düşünmektedir. 

Katılımcıların %67 (n=211)’si firmalar tarafından tağşiş yapılma nedeninin ekonomik kaygılar 

olduğunu düşünmektedirler. Besinlere tağşiş açısından güven puanları incelendiğinde; süt 

ürünlerinde en çok güvenilen besin 5,11±2,52 ile beyaz peynir, en az güvenilen besin 3,56±2,43 

ile aromalı sütlerdir. Et ürünlerinde en çok güvenilen besin 5,91±3,03 ile balık iken, en az 

güvenilen besin 2,61±2,15 ile tavuk etinden sosistir. Tağşiş ile karşılaşma durumunda nasıl 

davranacakları sorularına verilen cevaplara bakıldığında; toplumun çoğunluğunun bilinçli 

davranacağı düşünülmüştür. Bu çalışma ile toplumun tağşiş ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları 

incelenmiş olup, toplumun tağşiş konusunda farkındalığının olduğu, ancak Tarım ve Orman 

Bakanlığı sitesinde yayınlanan mevzuata göre et ve süt ürünlerine eklenebilecek ya da 

çıkarılabilecek maddelerle ilgili toplumun bilgi eksikliği olduğu saptanmıştır. Tağşişi önlemek 

halk sağlığı açısından çok önemlidir ve toplumda tağşiş ile ilgili bilginin yaygınlaşması için 

eğitimler verilmesi önerilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Et Ürünleri, Süt Ürünleri, Tağşiş, Gıda Sahtekârlığı, Toplum, Tüketici 

 

Abstract 
Today, it is known that adulteration is done in foods due to limited resources, technological 

developments and economic concerns. “How aware is our society of adulteration in meat and 

dairy products?” With the research question, it is aimed to determine the knowledge of the 

society about adulteration in meat and dairy products and their attitude towards the products 

that they think are adulteration. For this purpose, the contents are; The definition of adulteration, 

where people heard about it, information about the institution that monitors adulteration, 
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people’s trust in meat and dairy products, information about adulteration and non-adulteration, 

food labelling -to measure people’s knowledge, attitudes and behaviours about adulteration 

were asked via a questionnaire form and Google Forms. In this study, which was designed as a 

cross-sectional-descriptive study to cover 12 NUTS regions across Turkey, data were collected 

from 602 individuals aged 18-64 between January and June 2022, and the data collected were 

IBM SPSS Statistics 26.0 (IBM Corp., Armonk, New York), USA) were evaluated in the 

statistical package program. As a result of the analyzes, it was determined that 75.4% (n=454) 

of the participants had not heard of adultery before, and 24.6% (n=148) had heard of it before. 

33.1% (n=49) of those who had heard of adultery before stated that they had heard of it at 

school/class. 19.3% of the participants had previously encountered adultery. The participants, 

who stated that the most adulteration was detected in dairy products and meat products, thought 

that the most adulteration was in milk and dairy products (24.3%), fermented red meat products 

(22.1%), and red meat and minced meat (12.6%). 67% (n=211) of the participants think that the 

reason for adulteration by companies is economic concerns. When the trust scores of foods in 

terms of adulteration are examined; The most trusted food in dairy products is white cheese with 

5.11±2.52, the least reliable food is flavoured milk with 3.56±2.43. While the most trusted food 

in meat products is fish with 5.91±3.03, the least reliable food is chicken sausage with 

2.61±2.15. Considering the answers given to the questions of how to behave in the event of 

adulteration; It was thought that the majority of the society would act consciously. In this study, 

the knowledge, attitudes and behaviours of the society about adulteration were examined and it 

was determined that the society has awareness of adulteration, but there is a lack of information 

about the substances that can be added or removed from meat and dairy products according to 

the legislation published on the website of the Ministry of Agriculture and Forestry. Preventing 

adultery is very important for public health and it has been suggested to provide trainings for 

the dissemination of information about adulteration in the society.  

Keywords: Meat Products, Dairy Products, Adulteration, Food Fraud, Society, Consumer 

 

Giriş 

Küreselleşen dünyada nüfusun hızla artmasıyla doğru orantılı olarak besine olan ihtiyacın da 

artması sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmanın önemini arttırmaktadır [1]. Tüketiciler, satın 

aldıkları besinlerin kalitesine önem vermektedir. Besinlerin menşei, etiket bilgileri ve besin 

bileşenlerinin öneminin farkındadır ve tüketecekleri besinlerin kaliteli olmasına dikkat 

etmektedir. Ayrıca tüketiciler için besinlerin orijinal olması yani besinlerde tağşiş yapılmaması 

çok önemlidir [2]. Tağşiş; besinlere temel özelliğini veren besin ögelerinin tamamının veya 

birazının çıkarılması, miktarının değiştirilmesi veya başka bir maddenin, o madde yerine 

eklenmesi/ kullanılmasıdır [3]. Besinlerde tağşiş yapılması yaygın bir sorun haline gelmiştir ve 

bu sebeple tüketiciler ne tükettiklerinden emin olamamaktadır [2]. Gıda endüstrisinde tağşiş için 

iki neden bildirilmektedir. İlki, tüketici sağlığını riske atmadan fonksiyonel bir gıda üretimi 

amacıyla, ikincisi kalitesi yüksek olan besine kalitesi düşük olan besinin eklenmesiyle 

yapılmaktadır [4]. Gıdalarda taklit ve tağşişe et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, takviye edici 

gıdalar ve bitkisel yağlarda sıklıkla rastlanmaktadır [1]. Ayrıca bal, gazlı içecekler, çikolata ve 

kakao ürünleri, enerji içecekleri, çay ve kahve türleri, baharatlar, şekerli mamuller, meyve ve 

sebze işleme ürünleri, kuruyemiş ve çerezlerde de taklit ve tağşiş yapılmaktadır [5]. 

İnsan sağlığı ve beslenmesinde önemli bir yere sahip olan et ve et ürünlerine olan talep nüfusun 

hızla artmasına paralel olarak giderek artmaktadır [6]. Et ve et ürünleri çinko, demir, B 

vitaminleri ve esansiyel amino asitler için iyi bir kaynaktır [7]. Balık ve diğer deniz ürünleri 

protein, mineral ve vitamin kaynağıdır [8]. Etin ekonomik değeri sebebiyle, et ürünlerinde farklı 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/b-vitamins
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/b-vitamins
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/essential-amino-acid
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dokuların tağşişi yapılmaktadır [9]. Özellikle kırmızı et gibi pahalı olan etlerle tavuk, eşek, at, 

domuz eti gibi daha ucuz olan etlerin karıştırılması sık görülen tağşiş türleridir. Bu durum hem 

sağlık açısından hem de ekonomik açıdan toplumu zarara uğratmaktadır. Et ürünlerinde yapılan 

tağşişin belirlenmesi, besin güvenliğinin ve insan sağlığının güvence altına alınması açısından 

çok önemlidir [10]. Süt ve süt ürünleri sanayisi; hayvancılık sektörüne dayalı ve tüketimi ile 

gerek hayvansal üretim gerekse insanların sağlıklı yaşam sürdürmeleri açısından çok önemlidir 

[4]. İnsan beslenmesi için önemli ve pahalı bir hammadde olan süt yağı ekonomik nedenlerle 

daha ucuz olan bitkisel ve hayvansal yağlar ile tağşiş edilebilmektedir. Yüksek besin değeri ile 

peynir ve tereyağının tağşişi önceden olduğu gibi günümüzde de görülmektedir [4]. Tüketici ve 

üretici farkında olmamakla birlikte süt ve süt ürünlerindeki tağşiş ölümcül hastalıklara neden 

olan çok önemli sağlık problemleri oluşturabilmektedir [11]. Et ve süt ürünleri dahil besinlerin 

etiketlenmesi ve tüketiciye sunulması ile ilişkili hem ulusal hem de uluslararası mevzuat, tebliğ 

ve kanunlar olmasına rağmen tağşişin önlenmesinde yeterli olmamaktadır [2]. 

Bu araştırma kapsamında et ve süt ürünlerinde yapılan tağşiş ile ilgili toplumun bilgi, tutum ve 

davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Böylece bu ürünlerdeki tağşiş türleri hakkında 

toplumun bilgi düzeyi ve tutumu belirlenmeye çalışılmış, bireylerin bu ürünleri satın alma 

davranışları ortaya konmuş, elde edilen sonuçlar doğrultusunda toplumu bilinçlendirmek 

amacıyla ileri çalışmalara ve eğitim programlarına yönelik zemin hazırlanması düşünülmüştür. 

 

Materyal ve Metot 

Bu araştırma Türkiye genelinde 12 NUTS bölgesini kapsayacak şekilde kesitsel-tanımlayıcı 

tipte bir çalışma olarak tasarlanmış, Ocak-Haziran 2022 tarihleri arasında, 18-64 yaş arası 

bireyler ile online anket formu kullanılarak yürütülmüştür. Anket formu Google Forms ile 

hazırlanmış ve araştırmacıların sosyal medya hesapları aracılığıyla bireylere ulaştırılmıştır. 

Araştırmanın örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında evreni bilinen örneklem büyüklüğü 

yaklaşımı kullanılmıştır. 

                     N t² p q  

   n = 

                d² (N-1) + t² p q      

Formülde 

 N= Evrendeki birey sayısı 

 n= Örnekleme alınacak birey sayısı 

 p= İncelenecek olayın görülüş sıklığı ( olasılığı ) 

 q= İncelenecek olayın görülmeyiş sıklığı (1-p) 

 t= Belirli serbestlik derecesinde ve saptanan yanılma düzeyinde t Çizelgesunda 

bulunan teorik değer  

              d= Olayın görülüş sıklığına göre yapılmak istenen + sapma olarak simgelenmiştir.  

 

Evreni bilinen örneklem büyüklüğü yaklaşımına göre %95 (α=0,05) güven aralığı sınırlarında 

d=0,04 hatada p=0,5 görülme sıklığı için ulaşılması gereken minimum örneklem büyüklüğü 600 

kişi olarak hesaplanmıştır. Türkiye genelinde 12 NUTS bölgesini kapsayan bu çalışma, 18-64 

yaş arası 602 katılımcı tamamlanmıştır. Literatürdeki bilgilerden yararlanarak (Tarım ve Orman 

Bakanlığı Sitesi; Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği, Fermente Süt Ürünleri Tebliği, İçme Sütleri 

Tebliği, Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği) hazırlanan anket formu dokuz 

bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, genel bilgiler kısmı (cinsiyet, yaş, medeni durum vb.) yer 

almaktadır. İkinci bölümde, katılımcıların genel sağlık durumuna yönelik sorular vardır. 

Üçüncü bölümde, tağşiş ile ilgili bilgi soruları kısmı bulunmaktadır ve bu bölümde 
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katılımcıların tağşişin tanımı, tanımı nereden duydukları ve tağşişin takibini yapan kuruma dair 

bilgileri sorgulanmıştır. Dördüncü bölümde, katılımcıların et ve süt ürünlerini satın alma sıklığı 

belirlenmiştir. Beşinci bölümde güven puanı kısmı bulunmaktadır. Bu bölümde katılımcıların 

et ve süt ürünlerini tağşiş açısından nasıl değerlendirdiklerini 1 ile 10 arasında olacak şekilde 

puanlamaları istenmiştir. Altıncı bölümde, araştırmaya katılanların tağşiş türü olan ve olmayan 

durumlar ile ilgili bilgilerine dair sorular yer almaktadır. Yedinci bölümde, katılımcılara tutum 

ölçmek için altı yorum sorusu sorulmuş ve tağşiş içeren olaydan yola çıkılarak oluşturulan 

soruları cevaplamaları istenmiştir. Sekizinci ve dokuzuncu bölümlerde ise, tüketicilerin gıda 

etiketleme-tağşiş konusundaki bilgi, görüş, tutum ve davranışlarının 5’li likert ölçeği 

kullanılarak değerlendirildiği sorular sorulmuştur.  

Hedeflenen kişi sayısına ulaşıldığında çalışma sonlandırılmıştır ve veriler IBM SPSS Statistics 

26.0 (IBM Corp., Armonk, New York, ABD) istatistik paket programında değerlendirilmiştir. 

Sayısal veriler için ortalama, minimum ve maksimum değerleri, kategorik veriler için sayı ve 

yüzde hesaplamaları kullanılmıştır. Tüm ölçümlerin aritmetik ortalama (X), standart sapma (SS) 

değerleri hesaplanmış, istatistiksel anlamlılık için p<0.05 anlamlı olarak kabul edilmiştir.  

Bulgular 

Türkiye çapında NUTS bölgelerinde yaşayan bireyler üzerinde yapılan bu araştırmada, bireyler 

et ve süt ürünlerinde tağşiş yapılma durumu hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Çizelge 1’de katılımcılara ait genel bilgiler yer almaktadır. 

Katılımcıların yaş ortalaması 26,08±7,64 yıl olup, %70,6’sı kadın, %59,5’i lisans düzeyinde 

eğitime sahiptir ve %80,1’i bekârdır. Gelir durumları ve yaşadıkları bölge incelendiğinde; %48’i 

gelir düzeyini gider düzeyinden düşük olarak belirtmiştir ve %28,4’ünün yaşadığı yer NUTS3 

(Ege) bölgesidir. Çizelge 2’de katılımcıların tağşişi duyma durumu ve duydukları kaynaklar 

verilmiştir. Katılımcıların %24,6’sı daha önce tağşiş kavramını duymuş olup, tağşiş kavramını 

duyanların bu kavramı, eğitimleri sırasında derslerde (%33,1), televizyonda (%26,4), internet 

aracılığıyla (%21,6) ve sosyal medyadan (%21) duyduğu belirlenmiştir. Çizelge 3’te 

katılımcıların daha önce tağşiş ile karşılaşma durumu ve hangi üründe tağşiş tespit edildiği 

bilgisi yer almaktadır. Katılımcıların %19,3’ünün daha önce satın aldığı herhangi bir besinde 

tağşiş tespit edilme durumuyla karşılaştığı öğrenilmiştir. Tağşiş yapıldığı tespit edilen besinlerin 

süt ve süt ürünleri (%33,6) ile et ve et ürünleri (%31,9) olduğu görülmüştür. Çizelge 4’te 

katılımcıların düşüncelerine göre tağşiş yapılma nedeni belirlenmiştir. Katılımcıların 

%52,3’ünün belirttiği nedenler çalışmaya dahil edilebilecek şekildedir. Eksiksiz neden belirten 

katılımcıların çoğunluğu tağşiş nedeni olarak maddi sebepleri (%67,0) göstermiştir. Çizelge 5’te 

katılımcıların en çok tağşiş yapıldığını düşündüğü ilk 3 besin yer almaktadır. Katılımcılar en 

çok süt ve süt ürünlerinde (%24,3), fermente kırmızı et ürünlerinde (%22,1) ve kırmızı et ve 

kıymada (%12,6) tağşiş yapıldığını düşünmektedir. Çizelge 6’da katılımcıların besinlere karşı 

güven puanı gösterilmiştir. Katılımcılardan besinlerin tağşiş açısından güvenilirlik durumlarını 

1-10 arasında puanlamaları istendiğinde; en çok güvenilen besinlerin süt ve süt ürünlerinden 

beyaz peynir (5,11±2,52), et grubu besinlerden balık (5,91±3,03); en az güvenilen besinlerin süt 

ve süt ürünlerinden aromalı sütler (3,56±2,43), et grubu besinlerden ise tavuk etinden yapılan 

sosis (2,61±2,15) olduğu saptanmıştır. Çizelge 7’de katılımcılara göre katılımcıların tağşiş ile 

ilgili örneklere karşı tutumuna dair bulgular verilmiştir. Katılımcılara göre “içme sütlerinin 

yabancı madde içermesi” (%72,6), “sokak sütlerine su katılması” (%75,2), “piyasaya sunulan 

sütlerin üretiminde farklı hayvan türlerine ait sütlerin karıştırılması” (%68,6), “fındıklı süt 

paketinde fındık resimleri varken, etiketinde fındık aroması yazması” (%65,3), “tereyağına 

bitkisel yağ eklenmesi” (%71,4), “kırmızı etten yapılan ürünlere, kümes hayvanları (tavuk, hindi 

vb.) etinin katılması” (%79,2), “hazır köftede soya ve soya ürünleri bulunması” (%67,9), “sosis 
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üretiminde sakatat eklenmesi” (%72,9), “piliç nugget üretiminde et aroması eklenmesi” 

(%69,3), “bir markanın ürününün Türkiye’de ve başka ülkelerde içeriklerinin farklı olması” 

(%57,8) tağşiştir. Çizelge 8’de katılımcıların gıda etiketleme-tağşiş konusundaki önermelere 

göre davranış belirlenmiştir. Katılımcıların %67,9’unun tağşişle ilgili konularda bilgi edinmeye 

çalıştığı, %79,7’sinin etiketli besinlere göre, etiketsiz besinlerde daha çok tağşiş 

yapılabileceğini düşündüğü, %83,3’ünün et ürünlerinde yapılan tağşişleri bildiği için bunları 

satın alırken güvenilir satıcıları tercih etmeye çalıştığı ve %55,5’inin tağşiş yaptığı kamuoyuna 

duyurulan firmaları takip ettiği belirlenmiştir. 

 

Çizelge 1. Katılımcılara ait genel bilgiler 

Değişkenler n % 

Cinsiyet 
Kadın 

Erkek 

425 

177 

70,6 

29,4 

Eğitim durumu 

Okur Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Önlisans 

Lisans 

Lisans Üstü 

4 

3 

4 

56 

56 

358 

121 

,7 

,5 

,7 

9,3 

9,3 

59,5 

20,1 

Medeni durum 

Evli 

Bekâr 

Eşinden ayrılmış 

Eşini kaybetmiş 

108 

482 

11 

1 

17,9 

80,1 

1,8 

,2 

Gelir durumu 

Gelir düzeyim gider düzeyimden 

yüksek 

Gelir düzeyim ile gider düzeyim eşit 

Gelir düzeyim gider düzeyimden 

düşük 

84 

 

229 

289 

14,0 

 

38,0 

48,0 

Yaşanılan 

NUTS bölgesi 

NUTS1 (İstanbul) 

NUTS2 (Batı Marmara) 

NUTS3 (Ege) 

NUTS4 (Doğu Marmara) 

NUTS5 (Batı Anadolu) 

NUTS6 (Akdeniz) 

NUTS7 (Orta Anadolu) 

NUTS8 (Batı Karadeniz) 

NUTS9 (Doğu Karadeniz) 

NUTS10 (Kuzeydoğu Anadolu) 

NUTS11 (Ortadoğu Anadolu) 

NUTS12 (Güneydoğu Anadolu) 

96 

12 

171 

48 

72 

64 

15 

40 

11 

15 

23 

35 

15,9 

2,0 

28,4 

8,0 

12,0 

10,6 

2,5 

6,6 

1,8 

2,5 

3,8 

5,8 

Yaş (yıl) 
En düşük: 18 

En yüksek: 63 
Ortalama: 26,08±7,64 
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Çizelge 2. Katılımcıların tağşişi duyma durumları 

Toplam Tağşişi Duyma Durumu P 

Evet Hayır 

n % n % 

148 24,6 454 75,4 0,92 

Tağşişin duyulduğu 

kaynak* 

 

n 

 

% 

 

Televizyon 

Arkadaş 

Aile 

Sosyal medya 

Tarım Orman Bakanlığı 

Web sayfaları 

Kitap/dergi 

Ders/okul 

Sosyal medya 

39 

23 

8 

31 

26 

32 

6 

49 

9 

26,4 

15,5 

5,4 

20,9 

17,6 

21,6 

4,1 

33,1 

6,1 

 

*Birden fazla cevap verilmiştir. 

 

Çizelge 3. Katılımcıların daha önce tağşiş ile karşılaşma durumu 

               ve tağşiş yapılan ürün 

Daha Önce Tağşiş ile 

Karşılaşma Durumu 

N % 

Evet 

Hayır 

116 

486 

19,3 

80,7 

Tağşiş Yapılan Ürün 

Et Ürünleri 

Süt Ürünleri 

Un 

Alkollü İçecek 

Çay 

Antep Fıstığı 

Sıvıyağ 

Baharat 

Bal 

Çikolata 

Temizlik Ürünü 

Sos 

Hindistan Cevizi 

Kahve 

Asitli İçecek 

Meyve Suyu 

Sebze ve Meyve 

37 

39 

3 

1 

2 

7 

5 

2 

5 

4 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

31,9 

33,6 

2,6 

0,9 

1,7 

6,0 

4,3 

1,7 

4,3 

3,4 

0,9 

1,7 

0,9 

0,9 

0,9 

1,7 

2,6 
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Çizelge 4. Katılımcılara göre tağşiş yapılma nedeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 5. Katılımcıların en çok tağşiş yapıldığı düşündüğü ilk 3 besin 

Tağşiş Yapılma Nedeni n % 

Belirtilen neden çalışmaya dâhil 

Belirtilen neden çalışmaya dâhil değil 

 

Maddiyat 

Fark Edilmesi Zor 

Haberler 

İşlenme 

Satılabilirlik (Görünüş vb.) 

Daha Çok Ürün Elde Etmek 

Arz 

Dayanıklılık 

Yetersiz Denetim 

Karmaşık Tedarik Zinciri 

Elde Edilmesi Zor 

287 

315 

 

211 

40 

6 

12 

9 

8 

7 

13 

3 

1 

5 

47,7 

52,3 

 

67.0 

12,7 

1,9 

3,8 

2,9 

2,5 

2,2 

4,1 

1,0 

0,3 

1,6 

En çok tağşiş yapıldığı 

düşünülen besinler 

1. Besin 2. Besin 3. Besin 

n % n % n % 

Belirtmeyen 

Süt 

Yoğurt 

Beyaz Peynir 

Kaşar Peyniri 

Tereyağı 

Kaymak 

Meyveli Süt 

Süt Tozu 

Et 

Tavuk 

Kıyma 

Sucuk 

Salam 

Sosis 

Döner 

Nugget 

Şinitzel 

Lahmacun 

Kebap 

Bal 

Pekmez 

Çikolata 

Cips 

Sebze 

Meyve 

Paketli Gıda 

132 

106 

11 

24 

5 

5 

1 

0 

0 

66 

4 

10 

52 

73 

8 

0 

0 

0 

1 

0 

10 

0 

4 

1 

25 

4 

5 

21,9 

17,6 

1,8 

4 

0,8 

0,8 

0,2 

0 

0 

11 

0,7 

1,7 

8,6 

12,1 

1,3 

0 

0 

0 

0,2 

0 

1,7 

0 

0,7 

0,2 

4,2 

0,7 

0,8 

132 

95 

24 

25 

3 

7 

1 

2 

2 

40 

9 

8 

54 

42 

34 

0 

1 

1 

1 

0 

15 

1 

7 

1 

11 

9 

11 

21,9 

15,8 

4 

4,2 

0,5 

1,2 

0,2 

0,3 

0,3 

6,6 

1,5 

1,3 

9 

7 

5,6 

0 

0,2 

0,2 

0,2 

0 

2,5 

0,2 

1,2 

0,2 

1,8 

1,5 

1,8 

132 

61 

20 

24 

4 

7 

1 

0 

0 

27 

8 

9 

51 

33 

28 

2 

1 

0 

1 

1 

16 

2 

17 

5 

27 

11 

23 

21,9 

10,1 

3,3 

4 

0,7 

1,2 

0,2 

0 

0 

4,5 

1,3 

1,5 

8,5 

5,5 

4,7 

0,3 

0,2 

0 

0,2 

0,2 

2,7 

0,3 

2,8 

0,8 

4,5 

1,8 

3,8 
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Çizelge 6. Katılımcıların besinlere karşı güven düzeyi 

Konserve 

Meyve Suyu 

Hazır Köfte 

Zeytin 

Zeytinyağ 

Ayçiçek Yağ 

Gazlı İçecek 

Alkollü İçecek 

Baharat 

Kurubaklagil 

Çay 

Kahve 

Un ve Unlu Mamüller 

Yumurta 

Sos 

Mantı 

Hazır Tatlı 

Antep Fıstığı 

Dondurulmuş Ürünler 

Şeker 

Dondurma 

Tost Peyniri 

Pirinç 

Su 

Üçgen Peynir 

Krem Peynir 

Reçel 

Yağlı Tohumlular 

1 

5 

4 

1 

14 

0 

2 

0 

6 

0 

2 

0 

4 

1 

0 

0 

1 

10 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0,2 

0,8 

0,7 

0,2 

2,3 

0 

0,3 

0 

1 

0 

0,3 

0 

0,7 

0,2 

0 

0 

0,2 

1,7 

0 

0 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

6 

0 

16 

0 

3 

2 

13 

1 

0 

1 

4 

0 

0 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0,2 

1 

1 

0 

2,7 

0 

0,5 

0,3 

2,2 

0,2 

0 

0,2 

0,7 

0 

0 

0,2 

0,5 

0,2 

0,2 

0,2 

0,3 

0 

0,2 

0 

0,2 

0 

0 

0 

2 

13 

6 

0 

10 

4 

4 

1 

4 

3 

4 

2 

11 

4 

2 

2 

4 

5 

2 

1 

2 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

0,3 

2,2 

1 

0 

1,7 

0,7 

0,7 

0,2 

0,7 

0,5 

0,7 

0,3 

1,8 

0,7 

0,3 

0,3 

0,7 

0,8 

0,3 

0,2 

0,3 

0 

0,2 

0 

0 

0,2 

0,2 

0,2 

Besinlere Karşı Güven Puanı 

Besin 

Grupları 

Besinler En az En çok Ortalama±SS 

Süt 

Ürünleri 

 Sokak sütü (çiğ) 

 Paketlenmiş çiğ süt 

 UHT-Pastörize-Isıl işlem görmüş süt 

 Aromalı sütler 

 Yoğurt 

 Kefir (sade) 

 Meyveli kefir çilekli, muzlu gibi 

 Ayran 

 Beyaz peynir 

 Kaşar peyniri 

 Diğer peynirler  

Tereyağı 

Dondurma 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

4,31±3,21 

4,04±2,48 

5,00±2,93 

3,56±2,43 

5,01±2,68 

5,05±2,76 

4,01±2,48 

5,09±2,60 

5,11±2,52 

4,63±2,50 

4,56±2,54 

4,67±2,59 

4,28±2,56 

Et 

Ürünleri 

 Kırmızı et 

 Çekilmiş kıyma 

 Salam (kırmızı etten) 

 Sosis (kırmızı etten) 

 Sucuk (kırmızı etten) 

 Hazır köfte (kırmızı etten) 

 Döner (kırmızı etten) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

5,23±2,82 

4,23±2,63 

2,81±2,23 

2,76±2,22 

3,23±2,32 

2,92±2,20 

3,31±2,34 
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Çizelge 7. Katılımcıların tağşiş ile ilgili örneklere karşı tutumu 

 

 

Tağşiş ile ilgili örnekler 

Hayır,  

tağşiş değildir 

Kararsızım Evet, 

tağşiştir 

n % n % n % 

İçme sütlerinin yabancı madde 

içermesi 

30 5 135 22,4 437 72,6 

Sokak sütlerine su katılması 40 6,6 109 18,1 453 75,2 

İçme sütlerinin laktoz içeriğinin 

azaltılması 

186 30,9 208 34,6 208 34,6 

İçme sütlerine çeşni veya aroma 

vericilerin ilave edilmesi 

147 24,4 184 30,6 271 45 

İçme sütünün yağ 

standardizasyonunu sağlamak için 

kremanın ilave edilmesi veya 

kremanın çıkarılması 

100 16,6 166 27,6 336 55,8 

Fermentasyon sonrası ısıl işlem 

görmüş fermente süt ürünleri ve 

çeşnili fermente süt ürünleri 

üretiminde jelatin veya nişasta 

eklenmesi 

57 9,5 155 25,7 390 64,8 

Tereyağına bitkisel yağ eklenmesi 44 7,3 128 21,3 430 71,4 

Tereyağına beta karoten 

renklendirici eklenmesi 

53 8,8 140 23,3 409 67,9 

Peynir üretiminde starter kültür 

kullanılması 

114 18,9 242 40,2 246 40,9 

Peynir üretiminde bitkisel 

yağların kullanılması 

91 15,1 187 31,1 324 53,8 

Aromalı ve/veya çeşnili taze 

peynir üretiminde nişasta 

kullanılması 

48 8 185 30,7 369 61,3 

Kaşar peyniri üretiminde 

emülsifiye edici tuz kullanılması 

105 17,4 239 39,7 258 42,9 

Ayran üretiminde tuz eklenmesi 348 57,8 153 25,4 101 16,8 

Piyasaya sunulan sütlerin 

üretiminde farklı hayvan türlerine 

ait sütlerin karıştırılması 

52 8,6 137 22,8 413 68,6 

Piyasaya arz edilen sütlerde 

hayvansal yağ bulunması 

173 28,7 218 36,2 211 35 

Hazır Kavurma (kırmızı etten) 

 Tavuk eti 

 Salam (tavuk etinden) 

 Sosis (tavuk etinden) 

 Nugget, şinitzel vb. hazır ürünler 

(tavuk etinden) 

 Döner (tavuk etinden) 

 Balık 

 Hazır balık ürünleri (balık köftesi 

gibi) 

 Diğer deniz ürünleri (midye vb.) 

 Konserve balık 

Sakatatlar (karaciğer, yürek, böbrek, 

beyin gibi) 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

10 

10 

10 

10 

10 

 

10 

10 

10 

 

10 

10 

10 

3,26±2,36 

4,40±2,51 

2,64±2,13 

2,61±2,15 

2,73±2,24 

 

3,19±2,36 

5,91±3,03 

3,31±2,45 

 

3,66±2,69 

3,79±2,66 

3,89±2,88 
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Çeşnili sütlerde bitkisel yağ 

bulunması 

72 12 218 36,2 312 51,8 

Kefir üretiminde maya eklenmesi 260 43,2 211 35 131 21,8 

Meyveli yoğurt üretiminde küf 

eklenmesi 

113 18,8 247 41 242 40,2 

Kırmızı etten yapılan ürünlere, 

kümes hayvanları (tavuk, hindi 

vb.) etinin katılması 

27 4,5 98 16,3 477 79,2 

Hazır köftede soya ve soya 

ürünleri bulunması 

46 7,6 147 24,4 409 67,9 

Hazır köftede ekmek/galeta unu 

kaynaklı nişasta kullanılması 

159 26,4 191 31,7 252 41,9 

Yaprak dönerin kıymadan 

yapılması 

144 23,9 226 37,5 232 38,5 

Kıyma dönerin %100 kıymadan 

yapılması 

356 59,1 143 23,8 103 17,1 

Döner üretiminde tuz eklenmesi 328 54,5 168 27,9 106 17,6 

Sosis üretiminde sakatat 

eklenmesi 

42 7 121 20,1 439 72,9 

Hazır kavurma üretiminde 

koruyucu katkı maddesi 

kullanılması 

136 22,6 176 29,2 290 48,2 

Piliç nugget üretiminde et 

aroması eklenmesi 

55 9,1 130 21,6 417 69,3 

Sucuğun etiketinde %100 dana eti 

yazması 

217 36 207 34,4 178 29,6 

Fındıklı süt paketinde fındık 

resimleri varken, etiketinde fındık 

aroması yazması 

64 10,6 145 24,1 393 65,3 

Dondurmaya kıvam arttırıcı 

eklenmesi 

138 22,9 185 30,7 279 46,3 

Peynir paketinde iki ayrı son 

tüketim tarihi olması 

86 14,3 203 33,7 313 52 

Bir markanın ürününün 

İngiltere’deki ve Türkiye’deki 

türlerinin içeriklerinin farklı 

olması 

83 13,8 171 28,4 348 57,8 

 

 

Çizelge 8. Katılımcıların gıda etiketleme -tağşiş konusundaki davranışları 

Gıda Etiketleme -Tağşiş 

Konusunda Önermeler 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Katılmıyorum Ne katılıyorum 
ne 

katılmıyorum 

Katılıyorum Kesinlikle 
Katılıyorum 

n % n % n % n % n % 

Tağşiş önemli bir konu 

olduğu için tağşiş ile 

ilgili konularda bilgi 

edinmeye çalışıyorum 

14 2,3 40 6,6 139 23,1 220 36,5 189 31,4 
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Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışma ile et ve süt ürünlerinde yapılan tağşiş ile ilgili toplumun bilgi, tutum ve 

davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma ile toplumun tağşiş ile ilgili bilgi, tutum 

ve davranışları incelenmiş olup, toplumun tağşiş konusunda farkındalığının olduğu, ancak 

Tarım ve Orman Bakanlığı sitesinde yayınlanan mevzuata göre et ve süt ürünlerine 

eklenebilecek ya da çıkarılabilecek maddelerle ilgili toplumun bilgi eksikliği olduğu 

saptanmıştır. 

Ishwar ve ark. (2018)’ın Hindistan’da bir mahalledeki tüketiciler arasında tağşiş hakkındaki 

bilgileri değerlendirmek için 100 kişilik örneklem büyüklüğünde yaptıkları çalışmada 

katılımcıların ortalama yaşı 40.2 ± 11.7 yıldır ve katılımcıların çoğunluğu (%84) evlidir. Çok 

azı (%7) okuma yazma bilmektedir. Gıda tağşişiyle ilgili yaygın bilgi kaynakları televizyon 

(%65), gazete (%30), radyo (%30) ve arkadaşlar (%35) olarak bildirilmiştir. Bu araştırmada ise 

602 bireyin ortalama yaşı 26,08 yıldır. Katılımcıların çoğunluğu (%80,1’i) bekâr ve okuma 

yazma bilmeyen yoktur. Tağşiş ile ilgili yaygın bilgi kaynakları %34,3 ile en çok ders/okulda 

duydukları olarak bulunmuştur. Ders/okulu takiben %27,3 ile televizyon, %22,4 ile web 

sayfaları, %21,7 ile sosyal medya, %18,2 ile tarım ve orman bakanlığı sitesi, %16,1 ile arkadaş, 

%6,3 ile sosyal medya gelmektedir. Bilgi durumları incelendiğinde pul biberde talaş/tuğla tozu 

ve balda şeker eklenmesi gibi tağşiş türlerini bilmedikleri görülmüştür [12]. Katılımcıların 

%50’den azı paketli ürünlerin etiketlerini kontrol etme alışkanlığına sahiptir. Yapılan çalışmada 

da bazı tağşiş türlerini bilmedikleri, mevzuatın izin verdiği bazı durumları ise tağşiş olarak 

değerlendirdikleri görülmüştür. Moreira ve ark. (2021)’nın gıda sahtekarlığı ve gıda etiketleme 

ile ilgili tüketicilerin bilgilerini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada 308 katılımcı yer 

almaktadır. Katılımcıların %60'tan fazlası gıda etiketlerinde belirtilen bilgilerin gıda 

sahtekârlığını önlemediğini veya izlenebilirliği sağlamadığını, %55'inden fazlası üreticiler 

tarafından belirlenen bilgilere güven duymadıklarını belirtmektedirler.  Ayrıca süt, yağ veya 

donmuş ürünler gibi daha az işlenmiş ürünlere, et ürünleri, önceden pişirilmiş besinler veya 

Etiketsiz besinlerde 

tağşiş yapılma 

ihtimalinin daha yüksek 

olduğunu düşündüğüm 

için etiketsiz besinlerden 

ziyade etiketli besinleri 

almayı tercih ediyorum 

11 1,8 24 4 89 14,8 206 34,2 272 45,5 

Et ve ürünlerinde yapılan 

tağşiş türlerini bildiğim 

için et ve ürünlerini 

bildiğim ve güvendiğim 

yerlerden satın alıyorum 

12 2 14 2,3 75 12,5 205 34,1 296 49,2 

Süte su katılma 

ihtimalinden dolayı 

sokak sütü satın 

almıyorum 

33 5,5 80 13,3 147 24,4 147 24,4 195 32,4 

Tağşiş yaptığı 

kamuoyuna duyurulan 

firmaları takip ediyorum 

27 4,5 78 13 163 27,1 191 31,7 143 23,8 

Tağşişin toplum sağlığına 

zararlı olduğunu bildiğim 

için besin satın alırken bu 

konuya dikkat ediyorum 

7 1,2 21 3,5 129 21,4 231 38,4 214 35,5 
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hazır besinler gibi daha çok işlem görenlere göre daha fazla güven duyduklarını 

belirtmektedirler [13]. Bu çalışmada yapılan sonuçlarla benzerlik göstermektedir. Bu çalışmada 

en yüksek güven puanı et ürünlerinde sırasıyla balık, kırmızı et, tavuk etinde, süt ürünlerinde 

ise beyaz peynir, ayran ve yoğurttadır. En düşük güven puanı et ürünlerinde sırasıyla salam 

tavuk etinden, sosis tavuk etinden, sosis kırmızı etten, aromalı süt, meyveli kefir ve paketlenmiş 

çiğ süttür. 

Yapılan başka bir çalışmada ise gıda tedarik zincirine duyulan güvenin taze ve işlenmiş et satın 

alımlarını etkileyip etkilemediğini belirlemek amacıyla 3860 hanede araştırma yapılmıştır. 

Sonuçlar bu çalışmanın sonucuna benzer şekilde tüketicilerin özellikle etin güvenliği konusunda 

endişeli olduğunu göstermektedir. 

İşlenmiş et işlenmemiş ete göre daha güvensiz olarak algılanmaktadır yani et ne kadar 

işlenmişse tüketiciler o kadar az güvenmektedirler en düşük güvene sahip tüketiciler, daha 

yüksek güvene sahip tüketicilere nazaran özellikle işlenmiş eti daha az tüketmektedir [14].  

Öneriler 

Besinlerde ekonomik nedenli, karmaşık gıda zincir sebepli, gıdanın görünümünü daha çekici 

hale getirmek için ya da bilinçsiz olarak hijyenik yetersizlik sebebiyle gibi birçok nedenle tağşiş 

yapılabilmektedir. Taklit ve tağşişle üretimden tüketime birçok besinde karşılaşılmaktadır. Bu 

durum tüketicinin her an tağşişle karşılaşabileceği anlamına gelmektedir. Risk yüksektir çünkü 

tağşişler tüketici ve ülke ekonomisinde sorunlara sebep olmakla kalmayıp halk sağlığını tehdit 

etmektedir. Ürünün içeriğinin kesin olarak beyan edilmemesi tüketicide alerjik reaksiyonlar 

oluşturarak hayati tehdit oluşturabilir. Taklit ve tağşişin önlenmesinde gıda denetimlerinin 

yeterli olması, düzenli kontrollerin yapılması, tağşiş yapan yerler için caydırıcı cezaların 

uygulanması ve tüketicilerin bu konuda bilinçlenmesi önem teşkil etmektedir. Bu konu ile ilgili 

yapılan çalışma sınırlı olmakla birlikte tağşiş ile ilgili çalışmalara ihtiyaç vardır. Türkiye’yi 

temsil eden bu araştırmada, toplumda, en çok tağşiş yapılan yiyecek ürünleri hakkında 

farkındalığın ve tağşiş konusuna ilginin yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu farkındalığın tüm 

toplumda yaygınlaştırılması, tağşiş yapılan ürünleri takip mekanizmalarının geliştirilmesi, 

tağşiş nedenlerinin azaltılması ile toplum için gıda güvencesi ve güvenilirliğinin oluşturulması 

önerilmiştir.  
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Özet 
Gelişmekte olan çoğu ülkede yağlı tohumlar, daha pahalı olan hayvansal proteinlere kıyasla 

daha bol ve ucuz protein kaynakları olmalarından dolayı bitkisel üretimin önemli bir parçasını 

oluşturmaktadır. Yağlı tohumlar, %17-40 arasında değişen protein içeriği ile et kadar zengin 

(%18-25) bir kaynak sayılabilmekle beraber tahılların (%7-13) önüne geçmektedir. Susam 

tohumları da yağı için hasat edilen ve işlenen öncelikli ürünler arasındadır. Susam tohumları ve 

yağı, yenilebilir (ekmek ve fırıncılık ürünleri, çeşitli gıdalara ezme halinde, tahin gibi tatlı türü 

olarak, salata sosları, pişirme ve salata yağı olarak) ve yenilemeyen (sabun, kozmetik, yağlama 

maddesi ve tıbbi amaçlı kullanımlar) ürünlerin üretiminde kullanılabilmektedir. Besleyicilik ve 

sağlık açısından incelendiğinde ise oleik ve linoleik asit başta olmak üzere büyük oranda 

doymamış yağ asitlerini içeren yüksek bir yağ oranına sahip olmasının yanı sıra yağı alınmış 

susam tohumlarından hazırlanan protein izolatları, protein bazlı yenilebilir film eldesinde 

değerli bir kaynak teşkil etmektedir (%57-63). Besleyici yönlerine ilaveten hipokolesterolemik 

etki, antikanser, antioksidan ve kan basıncını düşürme gibi sağlık üzerine faydaları da 

mevcuttur. Ne var ki, böyle bir ürünün gıda olarak yararlanımında mikrobiyolojik, kimyasal ve 

biyokimyasal (alerjen) riskler mevcuttur. Söz konusu riskler içerisinde gerek kurtulmuş 

tohumların tüketimiyle gerekse tahine işlenmiş susam ürünlerinde karşımıza çıkan Salmonella 

vakaları özellikle dikkat çekmektedir. Ayrıca, susam tohumlarıyla ilgili çeşitli toksik funguslar 

da (Aspergillus niger, A. flavus, A. ochraceus, A. tamarii, Penicillium citrinum, Fusarium spp 

ve Alternaria) mevcut olup, ürettikleri sekonder metabolitler ile (aflatoksin, zearelenon gibi 

mikotoksinler) tehdit oluşturmaktadır. Biyokimyasal risk boyutu ise susamın alerjen niteliğiyle 

ilişkilidir. Yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıkan ve zaman içerisinde doğal yollarla 

geçmeyerek büyük oranda kalıcılık göstermesi nedeniyle susam ve ürünleri Avrupa Birliği, 

Kanada ve Avustralya/Yeni Zelanda’nın düzenlemelerinde zorunlu alerjen etiketlemeleri 

kapsamında yer almaktadır. Kimyasal tehditlere bakıldığında, tarım ilaçları (pestisitler, vb.) 

kalıntıları önemli bir risk faktörüdür. Ayrıca susamın işlenmesi sırasında tabi tutulacağı 

teknolojik işlemler, Çizelgeyu büyük ölçüde şekillendirmektedir. Örneğin, kavurma işleminin 

gereği olarak susamın ısıyla muamelesi sonucu primer (hidroperoksitler) ve sekonder lipid 

oksidasyon ürünleri (aldehitler), TBA (tiyobarbitürik asit), p-anisidin, karboksi metil lisin 

(CML) gibi reaktif bileşikler ve hatta son ürün olarak tahinde trans yağlar oluşabilmektedir. Bu 

nedenle susam yağının stabilitesi ve okside olmasının önlenmesi hayli önemlidir. Sonuç olarak, 

dünya genelindeki tüketimi bu denli yaygın olan susam ve ürünlerinin güvenilirliği ile bu 

noktadaki sürdürülebilirlik yaklaşımının son yıllarda daha da öne çıkması, doğal bir sonuçtur. 

Dolayısıyla bu çalışmada, susamın gerek hammadde gerekse son ürün olarak sürdürülebilir 

güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik kimyasal, mikrobiyolojik ve biyokimyasal (alerjen 

durumu) risk faktörleri ve alınabilecek aksiyonlara genel bir bakış sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Susam ve ürünleri, gıda güvenilirliği, sürdürülebilirlik. 
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Giriş 

Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda yağlı tohumların, yağ kaynağı olmaktan ayrıca ucuz bir 

protein kaynağı olarak da önem taşıdığı bilinmekte ve daha maliyetli olan hayvansal proteinlere 

alternatif teşkil etmektedir. Nitekim, yağlı tohumların protein içeriği %17-40 arasında 

değişirken, etteki protein oranı %18-25 dolaylarındadır. Yağı için hasat edilen en önemli yağlı 

tohumlardan olan susam tohumları ise %57-63’lük yağ ve %23-25 oranında protein 

içermektedir (Hassana ve ark., 2018). Ayrıca susamın biyoaktif bileşenleri (sesamin, sesamolin, 

tokoferol, fitosteroller gibi) serbest radikallerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmakta 

olup içerdiği tüm fitokimyasallar ve nutrasötik etkili maddeler ile susam, aynı zamanda 

fonksiyonel bir besin olarak anılmaktadır. Bu bağlamda, susamın hipokolesterolemik etki, 

antikanserojenik etki, antioksidan ve kan basıncını düşürme gibi faydaları öne çıkmaktadır. Yağ 

içeriğine bakıldığında ise MUFA (mono unsaturated fatty acids: tekli doymamış yağ asitleri) 

oranının SFA (saturated fatty acids: doymuş yağ asitleri) oranından daha yüksek olduğu 

görülmekte ve susam yağı bu nedenle sağlık açısından yararlı yağlardan sayılmaktadır (Kanu 

ve ark., 2007).  

Susamın tüketilme biçimi, yağından veya fırıncılık ürünlerindeki kullanımından ibaret olmayıp, 

“tahin” adı verilen ürün formundaki tüketimi de oldukça yaygındır. Tahin, kabuklarından ayrılıp 

kavrulmuş tohumların öğütülmesiyle elde edilen, Orta Doğu ve Batı Akdeniz ülkelerinin favori 

yiyeceklerinden olan, ayrıca helva ve humus gibi yiyeceklerin yapımında da kullanılan bir ürün 

(Torlak ve ark., 2013) olarak ifade edilmektedir. Kaynaklarda ayrıca susam ezmesi olarak yer 

bulan tahin; kabukları ayıklanmış, öğütülmüş, kavrulmuş veya kavrulmamış susam 

tohumlarından (Sesamum indicum) üretilen, yüksek lipid (%57-65), protein (%23-27), 

karbohirat (%6,4-9,0) ve <0,1 nem içeriğine sahip, besleyici bir gıda olarak da tanımlanmaktadır 

(Al-Nabulsi ve ark., 2014). Ne var ki, susamın gerek hammadde gerekse farklı ürünlere 

işlenerek tüketilen popüler bir gıda olmasının yanı sıra çeşitli kimyasal ve mikrobiyolojik risk 

ve tehditler bakımından potansiyelinin, ayrıca allerjen özelliğinin gıda güvenilirliği 

çerçevesinde dikkatle irdelenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada, susam ve ürünlerinde 

gıda güvenilirliğinin sürdürülebilirliğine yönelik kimyasal, mikrobiyolojik ve biyokimyasal 

(alerjen durumu) unsurlar değerlendirilmektedir.  

Mikrobiyolojik Açıdan Susam ve Ürünlerinde Gıda Güvenliği 

Bitkisel ürünler, gelişim süreçlerinde genellikle toprak, gübre, sulama suyu, yabani kuşlar ve 

hayvanları içeren çok çeşitli mikrobiyal kontaminasyon kaynaklarına maruz kalmakta (Doyle 

ve Erickson, 2008) olup, hasat sonrası işlemler dahilinde de mikrobiyal kontaminasyon 

gerçekleşebilmektedir. Literatüre bakıldığında, yenilebilir tohumlar ve ürünlerinin 

tüketilmesiyle ortaya çıkan çeşitli gıda kaynaklı hastalık vakalarına rastlanmaktadır. Bunlar 

içerisinde yer alan Salmonella vakaları oldukça dikkat çekmektedir. Örneğin 2001 yılında helva 

tüketimine bağlı olarak ortaya çıkan Salmonella typhimurium vakası, İsveç, Norveç, Almanya, 

Avustralya’da etkili olmak suretiyle uluslararası boyuta ulaşan önemli bir vakadır. 2002 ve 2003 

yıllarında ise Avustralya ve Yeni Zelanda’da, Mısır ve Lübnan’dan ithal edilen tahinin 

enfeksiyon kaynağı olarak gösterildiği üç ayrı Salmonella montevideo enfeksiyonu meydana 

gelmiştir (Willis ve ark., 2009). Oysa, gıda kaynaklı Salmonella vakaları genellikle yumurta 

veya kanatlı etleri gibi kontamine hayvansal ürünler ya da fekal bulaşma ile kontamine olan çiğ 

sebzelerin tüketilmesiyle ilişkilendirilmekte, tahinde olduğu gibi yüksek yağ içeriği ve düşük su 

aktivitesinin Salmonella inaktivasyonuna karşı koruyucu etki gösterdiği ifade edilmektedir. Bu 

nedenle tahin ve tahine benzer özellikteki kolloidal gıdalar, Salmonella vakalarının alışılmışın 

dışındaki kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır (Torlak ve ark., 2013). Bu noktada Salmonella 
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vakalarına meydan verebilecek olası kritik noktaların gözden geçirilmesi adına susam 

tohumlarının işleme basamaklarına göz atmak, yerinde olacaktır.  

Susam tohumları, hasat sonrasında kabukları ayıklanmadan önce mekanik sürtünme veya kostik 

kullanımı ile gerçekleştirilen bir kimyasal proses ile temizlenir ve su ile yıkanır. Daha sonra 

kurutma için genellikle sıcak hava akımının kullanıldığı mekanik bir sistemden yararlanılmakta 

ise de kullanılan ısı tüm patojen bakterileri öldürebilecek sıcaklıkta uygulanmadığından bu 

işlem her zaman güven verici olmamaktadır. 80-100°C’lik sıcaklıkların yenilebilir tohum 

kalitesini olumsuz etkilemesi, mikrobiyolojik açıdan işlem etkinliğinin yetersiz kalmasında bir 

etken olarak sayılabilmektedir. Buna karşılık, 60°C’de birkaç dakikalık ısıl işlemin patojen 

organizmaların önemli ölçüde yok edilebildiği, örneğin 65°C’de Salmonella sayısının 1 log/dk 

düzeyinde azalma gösterdiği ve 10 dakikalık uygulama ile 10 log düzeyinde bir azalma 

sağlanabileceği ortaya konulmuştur. Esasen üretimin tüm aşamalarında, bir başka deyişle tohum 

üretimine yönelik hasat öncesi, hasat sırası ve hasat sonrasındaki süreçlerde iyi hijyen 

uygulamaları (GHP) yaklaşımının benimsenmesi güvenilir ürün eldesi ve bu çerçevedeki 

sürdürülebilirliği mümkün kılabilmektedir. Yine de kritik olduğu bilinen noktalara göre 

(temizleme ve kurutma işlemleri) ideal parametreler üzerinde de çalışmalar yapılmaktadır 

(Willis ve ark., 2009). Nitekim üretimde kavurma işlem etkinliği ve tahinin depolama sürecine 

etkisi ile ilgili olarak 110°C / 60 dk, 130°C / 50 dk. ve 150°C / 30 dk’lık kavurma parametreleri 

önerilmekte, fakat yine de bazı uygulamalarda Salmonella’ların tahinde 16 haftaya kadar canlı 

kalabildiği belirtilmektedir. Zira tahinin ilave bir ısıl işleme tabi tutulmadan tüketilmesi ve hatta 

yüksek yağ içeriğinin bu patojenleri gastrik asitten koruyor olması, ürünün mikrobiyolojik 

açıdan risk derecesini ve ısıl işlemler sonrasında olası çapraz kontaminasyonun tehlike 

boyutunu ortaya koymaktadır (Torlak ve ark., 2013). 

Tüm bunlara karşılık asetik, laktik ve sitrik asit gibi organik asitler, mikrobiyal gelişimi kontrol 

altında tutma, duyusal özellikleri geliştirme ve raf ömrünü uzatma amacıyla kullanılmaktadır. 

Bunlar Salmonella’yı da içine alan patojen bakterilerin eliminasyonunda sağlamaktadır. 

Özellikle sitrik asit ve asetik asit, tahin ürünlerinin hazırlanmasında yaygın olarak kullanılan 

organik asitler olup, sitrik asitin humus ve terator soslarında, asetik asitin ise tahinli salata 

soslarında ingredient olarak kullanımı, bu amaca yönelik bir uygulamadır (Al-Nabusi ve ark., 

2014). 

Susamın Allerjen Özelliği ve Gıda Güvenliğini Sağlamada Yeni Öneri ve 

Teknikler 

Susam tohumlarının, hayati tehlike oluşturabilecek düzeyde alerjik reaksiyonlara yol açabildiği, 

yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıkmakta olup genellikle zaman içerisinde kendiliğinden 

geçmediği (%80 oranında kalıcı) ifade edilmekte, Avrupa Birliği, Kanada ve Avustralya / Yeni 

Zelanda’daki düzenlemeler çerçevesinde zorunlu allerjen etiketlemesine tabi tutulmaktadır 

(Dano ve ark., 2015). Amerika Birleşik Devletleri’nde de susam, başlıca dokuz gıda allerjeni 

arasında (diğer allerjenler süt, yumurta, fıstık, soya, buğday, balık ve kabuklular) sayılmaktadır 

(Filep ve ark., 2022). Susam alerjenleri ise S albümin, 7S vicilin-like globülin, oleosin ve 11S 

globülin olarak sıralanmaktadır (Tercanlı ve Atasever, 2021). 11S globülinin 2S albüminden 

sonra en önemli susam alerjeni olduğu ileri sürülmektedir (Karataş, 2015). Susamın ayrıca 

fındık ve yer fıstığı ile çapraz aktivitesi olduğu ve bunun 2S albümin ile ilişkili olduğu ileri 

sürülmektedir (Dreskin ve ark., 2021). Çapraz aktivite, immun sistem tarafından bir alerjene 

verilen tepkinin benzer özellikte başka alerjenlere de verilmesi olarak tanımlanmaktadır.  

Susamın direkt olarak tüketilmesinin yanı sıra çeşitli yiyeceklerdeki varlığı, çocukların da dahil 

olduğu duyarlı tüketici grubu için yine risk oluşturmakta, semptom çeşitliliği atopik dermatitten 
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anafilaksiye kadar değişen boyutlarda olabilmektedir (Yekeler ve Nacaroğlu, 2020). Alerji 

vakalarının endişe veren küresel bir sorun olduğu göz önüne alındığında, sürdürülebilir gıda 

güvenilirliği çerçevesinde üretici ve tüketiciye önemli görevler düşmektedir. Tüketicilerin etiket 

okuma bilincini artırması, üreticinin ise alerjenleri içermeyen ürünler için çapraz 

kontaminasyonu önlemek ve tüketicilerin gıdanın içeriğinde herhangi bir alerjenin bulunup 

bulunmadığını bilmelerini sağlamaktır (Saygı, 2022). Bu çerçevede ihtiyaç duyulan test ve 

kontrollerin üretim süreçleri kadar önemli olduğu söylenebilir. Herhangi bir ürün bünyesinde 

olası alerjen varlığını ortaya koymak üzere kullanılan geleneksel yöntemler başlıca ELISA, PCR 

ve kromatografik yöntemler (HPLC-MS, LC-MS/MS, vb.) şeklinde sıralanırken, 

biyosensörlerin başı çektiği çeşitli yeni mikrosistemler /yöntemler de geliştirilmektedir (Shin ve 

ark., 2022). Son yıllarda daha da yoğunlaşan araştırmalar ile literatürde akıllı telefonlara 

entegreli test kitlerine uzanan pratik tasarımlara dahi rastlanmaktadır (Linghu ve ark., 2022).  

Kimyasal Açıdan Susam ve Ürünlerinde Gıda Güvenliği 

Tüketiciye ulaşacak olan herhangi bir üründe sürdürülebilir kalite ve güvenilirliğin sağlanmasını 

mümkün kılan unsurlardan biri, öncelikle gerek hammaddenin ve üretilmesi planlanan ürün 

özelliklerinin gerekse farklı koşullarda bu hammadde/ürünlere yönelik oluşabilecek 

değişimlerin bilinmesidir. Susam, bu çerçevede incelenecek olursa öncelikle tohumlar ve tohum 

bileşimine bağlı değişimler gözetilmelidir. Susam gibi yağlı tohumların bileşimindeki su 

içeriğinin genel itibariyle %13’ün altında tutulması gerekmektedir. Bunun nedeni, küf 

bozulmaları ve beraberinde mikotoksin oluşumunu önlemektir. Mikotoksinler, küflerin ürettiği 

ve insan & hayvanlar için toksik özellikteki sekonder metabolitlerdir. Mikotoksin oluşumu, 

gıdaların başlangıçtaki mikrobiyolojik kalitesi ile beraber işleme ve muhafaza koşullarına bağlı 

olmaktadır (Nabook ve ark., 2019). Buna göre mikotoksinler, mikrobiyolojik kökenli bir sorun 

olmakla beraber ürün bünyesinde kimyasal bir tehdit olarak karşımıza çıkmaktadır. Mikotoksin 

tanımı, tek bir maddeden ibaret olmayıp çeşitli toksin türlerini içeren bir grubu ifade etmekte 

oldığundan “mikotoksinler” biçiminde anılmaktadır. Susam gibi yağlı tohumlarda ise özellikle 

aflatoksin ve okratoksin gibi mikotoksin türlerine rastlandığı belirtilmektedir. Susam ve çeşitli 

tahıl bazlı gıdalar için zearelenon (ZON) mikotoksini de önemli bir risk faktörüdür. ZON’un 

zaman içerisinde üreme fonksiyonlarını olumsuz etkileyen, hatta karsinojenik etkileri de 

bulunan bir toksin türü olduğu ifade edilmektedir (El-Sayed ve ark., 2022). 

Mikotoksinlerin, dünya genelinde çok çeşitli ürün grupları için önemli bir tehdit unsuru olduğu 

ifade edilebilir. Örneğin Burkina Faso’da yapılan geniş kapsamlı bir araştırma sonucu, ticari 

bebek mamaları ve yeni doğanlar için takviye amaçlı hazırlanan ürün formulasyonlarında 

susamın da dahil olduğu çeşitli hammaddelerden (fasulye, susam, yer fıstığı ve soya) ileri gelen 

mikotoksin varlığı tespit edilmiştir. Oysa bebek gıdalarının kesinlikle mikotoksin içermemesi 

gereklidir (Ware ve ark., 2017). 

Esasen tüm ürün grupları için mikotoksinler bakımından sürdürülebilir gıda güvenilirliğinin 

sağlanmasında şüphesiz en önemli adım, mikotoksin oluşumunun önlenmesi olmakla beraber 

olası mikotoksin varlığının tespit edilmesi ve uygun aksiyonların alınmasıdır.  

Mikotoksinlerin varlığını tespit etmeye yönelik olarak geleneksel analiz yöntemleri örnek 

hazırlama, ekstraksiyon ve kromatografik analiz gibi çeşitli aşamaları içermekte olup son 

dönemlerde analiz sürecinin daha hızlı, pratik ve ekonomik olması adına alternatif yöntemlerin 

(biyosensörler) geliştirilmesinde önemli bir yol kat edilmiştir. Geleneksel yöntemler bazında 

mikotoksin analizlerindeki temel aşamalar Şekil 1’de (El-Sayed ve ark., 2022) ve susamda 

aflatoksin B1 analizine yönelik olarak geliştirilen bir biyosensör tasarım örneği ise Şekil 2’de 

(Stepurska ve ark., 2015) verilmiştir. Biyosensör uygulamasında, aflatoksin B1’in 

asetilkolinesteraz enzim inhibisyonuna neden olmasından yola çıkılmıştır. Başlangıçta asetil 
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kolinin kolin ve asetik aside enzimatik olarak yıkımlanması ile çözelti ortamında açığa çıkan 

iyon konsantrasyonunun, aflatoksin B1’e bağlı enzim inhibisyonu nedeniyle azalmasına bağlı 

pH değişimi üzerinden miktarsal ölçümüne dayanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Şekil 1. Mikotoksin analizlerinde kullanılan geleneksel yöntemlerin uygulama akım şeması 

 

 

 

Asetilkolin +H2O                                      Kolin + Asetik asit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Asetilkolinesteraz katalizörlüğünde asetilkolinin yıkım reaksiyonu ve bu reaksiyon 

bazında geliştirilen biyosensör 

 

Susam ile ilgili olarak bir başka kimyasal risk faktörü ise yağ oksidasyonudur. Oksidasyon, 

yağlarda meydana gelen önemli bir bozulma unsurudur. Oksidasyonun da dahil olduğu bu 

bozulma reaksiyonlarının temelini ısı, ışık, su, hava, bazı metaller ve mikroorganizmalar gibi 

faktörlerin etkisiyle meydana gelen kimyasal değişimler oluşturmaktadır. Bunun sonucunda 

yağın besleyici ve duyusal özellikleri de olumsuz etkilemekte, sağlığa zararlı reaksiyon ürünleri 

açığa çıkmaktadır (Can, 2019). Yağların oksidatif stabilitesi, yağın raf ömrü ve kimyasal 

güvenilirliğine dair önemli bir kriter olarak incelenmekte, çeşitli yağların oksidasyona direnci 

çeşitli yöntemlerle ölçümlenmekte ve farklı yağlar, bu kriter bakımından sıklıkla 

karşılaştırılmaktadır. Örneğin, soya fasulyesi, mahua (Madhuca longifolia: Hint tropikal bitkisi) 

ve susam yağlarının foto-oksidasyon ve oto-oksidasyona karşı stabilitelerinin araştırıldığı bir 

çalışmada primer oksidasyon ürünleri analiz edilmiş ve susam yağının en güçlü oksidatif 

stabiliteye sahip olduğu görülmüş; sekonder (ikincil) oksidasyon ürünleri incelendiğinde ise 

Asetilkolinesteraz 
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hem oto-oksidasyon hem de foto–oksidasyon bakımından mahua yağı en stabil yağ olarak 

belirlenmiştir (Walallawita ve ark., 2016). Böylelikle susam yağında stabilitenin, oksidasyonun 

başlamasıyla düşüş gösterdiği ve oksidasyon reaksiyonlarının ilerlemesiyle ikincil ürünlerin 

açığa çıktığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla susam yağının okside olmasının önlenmesi gerekliliği 

ortaya çıkmaktadır. Ne var ki, susam yağı eldesinde uygulanan ön işlem parametreleri, elde 

edilecek olan yağın stabilitesi üzerinde etkili olmaktadır. Susam tohumlarının kavrulmasında 

150-180°C’lik sıcaklıkların oksidatif stabilite üzerine etkisi olmadığı ve bu sıcaklıkların üzerine 

çıkıldığında yağın antioksidan içeriğinin olumsuz etkilendiği belirtilmekte, yağın duyusal 

özellikleri, oksidatif stabilitesi, antioksidan içeriği vb. göz önüne alındığında optimum işlem 

parametreleri 180°C/25 dakika oldığu ileri sürülmektedir (Karataş, 2015). Öte yandan, pek çok 

üretimde olduğu gibi hammadde özellikleri de işlem parametrelerindeki esneklik ve son ürün 

kalitesi üzerinde belirleyici olabilmektedir. Nitekim, dünyada çok çeşitli susam türleri 

yetiştirilmektedir (Şekil 3). Bunun doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan farklılıklar da 

araştırılmıştır. Örneğin, siyah ve beyaz susam tohumlarının toplam fenolik madde, toplam 

antioksidan özellik, serbest radikal tutma kapasitesi, LDL (düşük yoğunluklu lipoprotein), 

kolesterol inhibisyonu ve metal şelatlama kapasitesi bakımından karşılaştırıldığı bir çalışmada, 

siyah tohumların beyaz olanlardan daha üstün olduğu ortaya konmuştur (Shahidi ve ark., 2006). 

Bu durumda sürdürülebilir kalite ve güvenilirlikte ürün üretimi hedeflerine yönelik olarak 

hammdde özelikleri, üretim amaçları ve koşullar dahilinde proses koşulları optimize edilebilir. 

 

 

Şekil 3. Susam tohumu çeşitleri (Onur, 2017) 

Gıda güvenilirliğinde “tarladan sofraya” anlayışına göre, sürdürülebilir kalite ve güvenilirlikte 

ürün eldesinin başlangıç noktasının tarla olduğu açıktır. Ülkemizdeki yağlı tohum tarımına 

bakıldığında ise susam tarımının önemli bir yere sahip olduğu görülmekte ve bu aşamadaki 

kimyasal tehdit unsurları içerisinde tarım ilaçları kalıntıları ve bulaşanlar (pestisit ve ağır 

metaller) sorunu önem arz etmektedir. Bu maddelerin tespiti ve kabul edilebilirlik durumunun 

belirlenmesi ise konunun bir diğer önemli boyutunu oluşturmaktadır.  

Örneğin, ağır metallerin (kurşun, kadmiyum, civa ve nikel gibi) düşük konsantrasyonlarda dahi 

toksik ve mutajenik etki gösterebilen ve gıdalardaki kontaminasyon derecesi son derece önemli 

olan bulaşanlardır. Beshaw ve ark. (2022) da yakın zamanda ülkelerindeki susam örneklerini 

analiz etmiş ve Etiyopya pazarındaki ürünlerin bu açıdan güvenilir olduğunu tespit etmişlerdir. 

Pestisitler ise “bulaşan” olarak ifade edilmemekte, tarım ürünlerinin hastalık ve zararlılardan 

etkilenmemesi için bilinçli olarak kullanılan, çok çeşitli etken maddeleri kapsayan kimyasal 

madde grubu olarak ifade edilmektedir. Bunlar içerisinde, organoklorlu pestisitler gelişmiş 

ülkelerde yasaklanmış olup, gelişmekte olan ülkelerde halen fazla miktarda kullanılmaktadır. 

Nitekim, susamın hastalık ve zararlılara duyarlı olması, ürün veriminin olumsuz etkilenmemesi 

için çeşitli etken maddelerin kullanımını beraberinde getirmekte, pestisit kalıntı düzeyleri susam 

ve ürünleri için sürdürülebilir gıda güvenilirliği çerçevesinde kritik bir kontrol parametresi 

sayılmaktadır (Papadakis ve ark., 2006).   
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Ne var ki, susam gibi yağlı tohumların yüksek yağ ve protein içeriğinden ötürü “kompleks 

matriks” olarak değerlendirilmesi ve çok çeşitli pestisit etken maddeleri içerisinde apolar 

karakterli etken maddelerin tohum bünyesindeki lipid fraksiyonunda yüksek çözünürlüğe sahip 

olması, özellikle de bu lipofilik pestisit etken maddelerinin iz miktarlardaki varlığını tespit 

etmede kritik bir aşama olan ekstraksiyonu hayli zorlaştırmaktadır. Bu nedenle pestisit 

analizlerinde kullanılan kromatografik yöntemler ve örnek hazırlama/ekstraksiyon aşamalarının 

geliştirilmesine çalışılmaktadır. Hatta bu analizlerde eş zamanlı olarak çoklu etken madde 

tespitine imkan veren ve daha düşük konsantrasyonların ölçümlenebildiği performans artışları 

hedeflenmektedir (Guan ve ark., 2013).  

Sonuç 

Susam, içeriği (yağ asidi profili ve pek çok bitkisel ürüne kıyasla yüksek olan protein düzeyi) 

dolayısıyla sağlıklı, besleyici ve ticari değeri yüksek bir tarım ürünüdür. Ne var ki bu üründen 

yararlanabilmek, bir takım kritik noktaların dikkate alınması ve kontrol altında tutulmasıyla 

mümkün olmaktadır. Dünya genelinde önemli bir kesimi oluşturan duyarlı tüketici grupları için 

susamın alerjen özelliği (2S albümin ve 11S globülin), bu gıdayı kaçınılması gereken bir ürün 

ya da bileşen haline getirmekte iken geniş bir tüketici grubu için susam, sahip olduğu biyoaktif 

bileşenleri ile fonksiyonel gıdalar kategorisinde yer almaktadır. Susam ve ürünlerinin fayda 

veya zarara dönüşmesi yalnızca bu duruma bağlı olmayıp, tarladan sofraya kadar olan tüm 

süreçlerde önemli kritik unsurları karşımıza çıkarmaktadır. Özellikle de yetiştirilme sürecinde 

pestisitler ve ağır metaller gibi kalıntı ve bulaşanlar bakımından yasal düzenlemelerle belirlenen 

güvenilirlik kriterlerinin sağlaması, ayrıca muhafaza ve işlenme süreçlerinde de gerek kimyasal 

gerekse mikrobiyolojik açıdan tüm risk ve tehditlerin elimine edilmesi gerekmektedir. Hijyenik 

olmayan koşullarda yürütülen tüm süreçlerin doğal bir sonucu olarak mikrobiyal kontaminasyon 

ve beraberindeki zehirlenme vakaları (susam ürünlerinde Salmonella enfeksiyonları), yine 

mikrobiyal kökenli bir sorun olarak karşımıza çıkan mikotoksinlerin oluşumu (aflatoksin, 

zearelenon gibi), işleme ve muhafaza koşullarına bağlı olarak susam yağının oksidasyonu ile 

sağlığa zararlı bileşiklerin oluşması ve beraberinde ürün kalitesinin de düşmesiyle hem duyusal 

özelliklerin hem de raf ömrünün olumsuz etkilenmesi, kritik durumlardır. Susam ve ürünlerinde 

sürdürülebilir kalite ve güvenilirliğin sağlanması kadar kontrol ve analiz süreçleri de önem 

taşımakta, bu amaca yönelik modern test teknikleri geliştirilmekte ve mevcut yöntemlerin 

performansı artırılmaya çalışılmaktadır. 
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Özet 
Günümüzde dünya çapında katı ve sıvı yağ üretiminin %80’ini bitkisel sıvı yağlar 

oluşturmaktadır. Yemeklik sıvı yağlar, bitki tohumlarından ya da pulplardan mekanik, termal 

ya da kimyasal yöntemlerle elde edilmektedir. Gıdaların birçoğu üretim esnasında birtakım ısıl 

işlemlere tabi tutulmaktadır. Bu ısıl işlemlere bağlı olarak ürünleri hem olumlu hem de olumsuz 

yönde etkileyip toksik etki yaratabilen ısıl işlem kaynaklı bulaşanlar oluşabilmektedir. 

Karsinojen ve genotoksik özelliğe sahip 3-monokloropropan-1,2-diol (3-MCPD) ve esterleri 

rafine yağlarda ve yağlı gıdalarda saptanan ısıl işlem kontaminantlarından birisidir. 3-MCPD 

esterleri ya da klorlu propanoller ilk olarak 1978 yılında birçok gıdada lezzet arttırıcı aroma 

maddesi olarak kullanılan, asit hidrolizli bitkisel proteinlerde tespit edilmiştir. 2008 yılında 

rafine bitkisel yağlarda glisidil esterlerin varlığı tespit edilmiş olup RBD (rafine-ağartılmış-

deodorize) palm yağının 14 mg/kg’a kadar yükselen seviyelerde 3-MCPD ve glisidil ester 

içerdiği belirlenmiştir. Daha sonra Dünya Sağlık Örgütü tarafından tolere edilebilir günlük alım 

miktarı vücut ağırlığı başına 2 µg/kg olarak belirlenmiştir. Gıdalarda serbest (diol) veya ester 

formunda bulunan kloropropanoller arasında en yaygın olarak bulunan 3- monokloropropan-

1,2-diol, 1,3-dikloropropan-2-ol (1,3 DCP) iken 2-monokloropropan-1,2-diol (2-MCPD) ve 

2,3-dikloropropan-1-ol (2,3 DCP) de düşük miktarlarda bulunabilmektedir. 3-

monokloropropan-1,2-diol (3-MCPD) ve esterlerinin oluşumu için öncelikle triaçil gliserollerin 

(TAG) hidrolize olarak gliserol, mono- ve diaçilgliserollere (MAG/DAG) parçalanması 

gerektiği ve yüksek sıcaklıkta bu maddelerden oluşan siklik açil oksonyum molekülü ile glisidil 

esterlerin (GE) klor iyonları varlığında MCPD’ye dönüştüğü bildirilmektedir. Yapılan 

çalışmalar ve Uluslararası Fen Bilimleri Enstitüsü (ILSI) bu bileşiklerin oluşumunda “MAG, 

DAG ve klor iyonunu” öncü maddeler olarak adlandırmış, işlem sıcaklığı ve süresini de bu 

oluşumlar üzerinde etkili olan parametreler olarak belirlemişlerdir. Ortak FAO/WHO Gıda 

Katkı Maddeleri Uzman Komitesi (JECFA)’ne göre, 3 – MCPD toksisitesinin ana hedef organı 

böbreklerdir, nefropatiye, tübüler hiperplazi ve adenomlara yol açmaktadır. Uluslararası Kanser 

Araştırmaları Ajansı (IARC) 3-MCPD’i “insanlar için potansiyel karsinojen” olarak 2B 

grubunda sınıflandırmaktadır. Glisidol ise “insanlar için büyük bir olasılıkla karsinojen” olduğu 

ifade edilerek 2A grubunda sınıflandırılmıştır. Bu çalışmada, karsinojenik ve mutajenik etkileri 

olan 3-MCPD ve glisidil esterlerin oluşum mekanizmaları, insan sağlığına etkileri ve önleme 

stratejilerinden bahsedilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: kontaminant, 3-MCPD, glisidil ester, toksik, kanserojen 

 

Giriş 

Katı ve sıvı yağlar insan beslenmesinde temel bileşen olarak yer almaktadır (Nas ve ark., 2001). 

Günümüzde dünya katı ve sıvı yağ üretiminin %80’ini sıvı yağlar oluşturmaktadır (Dunford, 

2004). Bitkisel yağlar, yağlı tohumların (ayçiçek, soya, kolza tohumu vb.) veya palm ve zeytin 

gibi yağlı meyvelerin mekanik ya da fiziksel yollarla ekstraksiyonu ile elde edilmektedir (Vidrih 
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ve ark., 2010). Bitkisel yağlar genellikle gliserol ve yağ asitleri arasında gerçekleşen bir 

reaksiyon sonucunda oluşan trigliseritleri ve diğer maddeleri içermektedir. Bu maddeler 

digliseritler, vitaminler, fitosteroller, tokoferoller ve polifenoller gibi insan sağlığına yararlı 

maddeleri içermektedir (Gnanaprakasam ve ark., 2013). Yağların kalitesi ve stabilitesi üzerine 

olumsuz etkileri bilinen bileşikler arasında serbest yağ asitleri, mumlar, pigmentler, oksidasyon 

ürünleri (peroksitler, aldehitler, ketonlar ve okside yağ asitleri) bulunur (Aliyar-Zanjani ve ark., 

2019; Lamas ve ark., 2016). Bu bileşikler toksik olmamasına karşın tüketici kabul edilebilirliği 

ve ürün kalitesi açısından yağlarda bulunmaları istenmemektedir (Lamas ve ark., 2016; Evrard 

ve ark., 2007). Bitkisel yağlar ayrıca pestisitler, iz metaller, mineral yağ, aromatik 

hidrokarbonlar, aflatoksinler, dioksinler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar ve organik 

çözücüleri içerebilmektedir (Sánchez‐Arévalo ve ark., 2020; Zio ve ark., 2020; Chew ve ark., 

2017; Lacoste, 2014). Ayrıca yağlara uygulanan rafinasyon işlemi esnasında 3-MCPD ve 

esterleri, glisidil ester, trans yağ asitleri ve polimerik triaçilgliseroller gibi insan sağlığı üzerinde 

olumsuz etkisi olan bileşikler oluşabilmektedir (Gharby ve ark., 2021; Arris ve ark., 2020; Fang 

ve ark., 2017). 

Günümüzde gıdalara duyusal özelliklerini iyileştirme, mikrobiyal bozulmayı engelleme, raf 

ömrünü arttırma amaçlı kızartma, fırınlama gibi bir dizi ısıl işlem uygulanmaktadır (Kavuşan 

ve Serdaroğlu, 2018). Fakat bu ısıl işlemler esnasında akrilamid, furan ve kloropropanol gibi 

kansere yol açan bileşenler meydana gelebilmektedir. Bu maddeler temel olarak ısı varlığında 

ortaya çıktığı için “ısıl işlem bulaşanları” olarak adlandırılmaktadırlar (Turan ve ark., 2018). 3-

monokloropropan-1,2-diol (3-MCPD) kloropropanoller grubunda yer alan toksik bir bileşendir 

(Goh ve ark., 2020). Karsinojen ve genotoksik özelliğe sahip 3-monokloropropan-1,2-diol (3-

MCPD) ve esterleri rafine yağlarda ve yağlı gıdalarda saptanan ısıl işlem bulaşanlarından 

birisidir (Albuquerque ve ark. 2019; Turan ve ark., 2018; Wong ve ark., 2018; Ergönül ve 

Göldeli, 2013). 3-MCPD esterleri ya da klorlu propanoller ilk olarak 1978 yılında birçok gıdada 

lezzet arttırıcı aroma maddesi olarak kullanılan, asit hidrolizli bitkisel proteinlerde tespit 

edilmiştir (Albuquerque ve ark., 2019; Wong ve ark., 2018; Seefelder ve ark., 2008).  

3-MCPD’nin serbest formu ilk olarak Velisek ve ark. (1978) tarafından, bağlı formu (yağ 

asitleriyle esterleşmiş hali) ise 1980 yılında Davidek ve ark. tarafından soya sosunda bulunan 

asitle hidrolize edilen bitkisel proteinlerde tespit edilmiştir. Geçen zamanla birlikte diğer bitkisel 

yağlar, bebek mamaları, et, süt, tahıl ürünleri, malt ürünleri, kahve, kızartılmış peynir, 

tütsülenmiş gıdalar ve bisküvi gibi işlenmiş gıdaların çoğunda tespit edilmeye başlanmıştır 

(Turan ve ark., 2018; Yıldırım ve Yorulmaz, 2017; Ergönül ve Göldeli, 2013). Dünya Sağlık 

Örgütü tarafından tolere edilebilir günlük alım miktarı vücut ağırlığı başına 2 µg/kg olarak 

belirlenmiştir (Albuquerque ve ark., 2019; Wong ve ark., 2018; Seefelder ve ark., 2008). 

Gıdalarda serbest (diol) veya ester formunda bulunan kloropropanoller arasında en yaygın 

olarak bulunan 3- monokloropropan-1,2-diol, 1,3-dikloropropan-2-ol (1,3 DCP) iken 2-

monokloropropan-1,2-diol (2-MCPD) ve 2,3-dikloropropan-1-ol (2,3 DCP) de düşük 

miktarlarda bulunabilmektedir (Baer ve ark., 2010).  Klor iyonlarının varlığı, su, gliserol, mono, 

di- ve triaçilgliseritlerin varlığı, sıcaklık ve süre 3-MCPD esterlerinin oluşumunda etkili olan 

başlıca etmenlerdir (Wong ve ark., 2017). 

3-MCPD esterlerinin gıdalardaki ve özellikle rafine bitkisel ve katı yağlardaki yüksek 

miktarıları serbest formunun yaratacağı toksisiteden dolayı sağlık sorunlarına yol açmaktadır 

(Arisseto ve ark., 2019). The German Federal Institute for Risk Assessment (BfR) tarafından 

yayınlanan rapora göre, 3-MCPD’nin gastrointestinal sistemde esterlerinden tamamen ayrıldığı 

bildirilmiştir (Şirinyıldız ve ark., 2019; Bockisch ve ark., 1993). Bu bileşiklerin ester formundan 

serbest forma geçiş yaptığı yapılan bazı çalışmalar ile de ortaya koyulmuştur (Kamikata ve ark., 

2019; EFSA, 2016; Schilter ve ark., 2011; Seefelder ve ark., 2011). Ayrıca Abraham ve ark., 
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(2013) ve Appel ve ark. (2013) tarafından yapılan çalışmalar, 3-MCPD esterlerinin bağıl 

biyoyararlanımı %86 olarak bildirilmişlerdir. Ortak FAO/WHO ve Gıda Katkı Maddeleri 

Uzman Komitesi (JECFA)’ne göre, 3-MCPD toksisitesinin ana hedef organı böbrekler olup, 

nefropatiye, tübüler hiperplazi ve adenomlara yol açmaktadır (Lee ve Khor, 2015; FAO, 2002). 

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) 3-MCPD esterlerini karsinojenik bir bileşik 

olarak sınıflandırmaktadır (Sim ve ark., 2020; Arisseto ve ark., 2019; Beekman 2019; Li ve ark., 

2015). Deney fareleri üzerinde yapılan araştırmalara göre, serbest formdaki 3-MCPD 

esterlerinin nefrotoksik etki gösterdiği ve tümör oluşumuna sebep olduğu kanıtlandığı için, 

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından “insanlar için potansiyel karsinojen” olarak 

2B grubunda sınıflandırılmıştır (IARC,2012). Glisidol ise mutajenik ve karsinojenik özellikler 

gösterdiği için “insanlar için büyük bir olasılıkla karsinojen” olduğu ifade edilerek 2A grubunda 

sınıflandırılmıştır (Kamikata ve ark., 2019; Oey ve ark., 2019; Cheng ve ark., 2017; IARC, 

2000). 

Bu denli karsinojenik ve mutajenik etkileri olan 3-MCPD ve esterlerini içeren gıdalar ve rafine 

bitkisel yağlar doğrudan tüketilebilmektedir. Bu ısıl işlem kontaminantlarının sağlık üzerine 

olumsuz etkileri uluslararası komitelerce ve yapılan çalışmalarla ortaya koyulmuştur. Bu 

nedenle rafine bitkisel yağlarda ve gıdalarda 3-MCPD ve esterlerinin oluşumunun engellenmesi 

veya var olan miktarının azaltılması çok önemlidir. Bu derlemede 3-MCPD esterlerinin 

oluşumu, toksikolojik etkileri ve bu bileşikleri önleyici/azaltıcı işlemler hakkında bilgiler yer 

almaktadır. 

 

MCPD ve Glisidil Esterlerin Oluşum Mekanizmaları ve Kimyasal Yapıları  

3-MCPD içeriğinde 3 adet karbon (C), 2 adet hidroksil (-OH) ve 1 adet klor (CI-) bulunmakta 

olup, kapalı formülü C3H7ClO2, molekül ağırlığı ise 110.54 g/mol’dür. Su içerisinde yüksek 

oranda çözünme sağlayan bu bileşik hidroskopik yapıdadır. Ayrıca alkol, dietil eter ve asetonda 

da çözünebilmektedir (Yalçın ve Yılmaz, 2019; EFSA, 2016). Glisidil esterleri ise oda 

sıcaklığında renksiz bir sıvı olup su ve polar çözücülerde çözünebilmektedir (Önal, 2016) 3-

MCPD gıdalarda serbest halde ya da esterleşmiş (bağlı) formda bulunmaktadır (Ergönül ve 

Göldeli, 2013). Bitkisel yağlarda ise daha çok yağ asitleri ile bağlı formda bulunduğu tespit 

edilmiştir (Özdikicierler, 2016; Li ve ark., 2016). Şekil 1’de görüldüğü üzere kloropropanol 

esterleri, yağ asitleri ile esterleşmiş hidroksil gruplarından oluşmaktadır. Yapıya bağlanan klor 

atomunun sayısına bağlı olarak mono- ve dikloropropanoller (DCP) olarak isimlendirilir. 

 

 

Şekil 1. Kloropropanol esterlerinin kimyasal yapıları 

Triaçilgliserollerden klor iyonu varlığında siklik açiloksonyum iyonunun oluşumu ve 

sonrasında klor iyonları ile reaksiyona girmesi 3-MCPD esterlerinin oluşum 

mekanizmalarından birisidir (Wong ve ark., 2017; Shahidi ve Zong, 2005). Uluslararası Fen 

Bilimleri Enstitüsü (ILSI)’nün açıklamasına göre; 3-MCPD esterlerinin oluşumunda klor 

iyonları, gliserol, mono- ve digliseritler öncül maddeler olarak yer almaktadır (Wong ve ark., 

2017). 3-MCPD esterlerinin klor iyonları varlığında gıdaların işlenmesi esnasında oluştuğu 
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bildirilmiş olup özellikle yüksek yağ ve tuz içeren gıdalarda yüksek sıcaklıktaki ısıl işlem ve 

sürenin de etkili olduğu tespit edilmiştir (Chung ve ark., 2013; Karabulut ve Yemişçioğlu, 

2012). Açiloksonyum iyonlarının varlığında ortamda yeteri kadar klor iyonu bulunmadığında 

daha kararlı bir yapı olan glisidil esterleri (GE) oluşmaktadır. Glisidil esterleri ortamda klor 

iyonu varlığında 3-MCPD esterlerini de oluşturabilmektedir (Bahn ve Yaylayan, 2011). 

Rafinasyon esnasında özellikle deodorizasyon aşamasında yüksek sıcaklık uygulaması ve 

yüksek sıcaklıklarda uygulanan kızartma işlemleri bitkisel yağlarda 3-MCPD ve glisidil 

esterlerinin oluşumunda direkt olarak ilgilidir (Pudel ve ark., 2011; Bastida ve ark., 2001). 

Yüksek sıcaklık, 3-MCPD ve glisidil esterlerinin oluşumunda ana faktör olup yüksek 

diaçilgliserol (DAG) içeriği bu kontaminantların oluşumunu hızlandırmaktadır (Keller ve 

Miller, 2022; Cichell ve ark., 2019; Smidrkal ve ark., 2016). Rafinasyon sırasında meydana 

gelen glisidol esterleri, 3-MCPD esterleri için öncül madde olarak rol oynamaktadır. Rafinasyon 

aşamasında klorlu su kullanımı, taşıma, depolama, tohum ve yağların işlenmesi sırasında 

oluşabilecek klor kontaminasyonu da 3-MCPD esterlerinin oluşumundaki başlıca etmenlerdir 

(Ergönül ve Göldeli, 2013). Yağlı meyve ve tohumlarda lipaz enzim aktivitesi ile trigliseritler 

serbest yağ asitlerine ve digliseritlere parçalanmaktadır. Olgun meyvelerde eğer lipaz aktivitesi 

yüksekse bu durum triaçilgliserollerin hızlıca parçalanmasına, bu da yüksek miktarda 

diaçilgliserol oluşumuna neden olmaktadır. (Sevindirici ve ark., 2018; Cheng ve ark., 2017; 

Matthäus ve Pudel, 2014; Franke ve ark., 2009). Ayrıca palm meyve ağaçlarının ekim 

alanlarında kullanılan gübre (KCl, NH4Cl) ve organoklorlu pestisitler önemli klor kaynağıdırlar. 

Palm meyve demetlerinin ham palm yağına işlenmesi esnasında, lipolitik enzimlerin de 

aktivitesiyle var olan klor kısmi açilgliseroller ve serbest yağ asitlerinin oluşumunu 

tetiklemektedir (Kyselka ve ark., 2018).  

3-MCPD ve glisidil esterlerinin oluşumunda bitkilerin büyüme koşulları, toprak çeşidi, bitkinin 

genotipi, iklim, hasat koşulları ve işleme koşulları gibi değişkenler etkili olmaktadır (Codex 

Alimentarius, 2018). Dünya genelinde en çok üretimi yapılan en çok tüketilen yağ palm yağı 

olduğu için bunun üzerine çalışmalar yoğunlaşmıştır. Palm yağı bir meyve yağı olduğu için 

tohum yağlarına kıyasla daha fazla su içermektedir. İçerisinde daha fazla su barındırması 

dolayısıyla hidroliz reaksiyonlarına karşı hassastır. Yağlarda hidroliz reaksiyonu sonucunda 

oluşan mono ve diaçilgliserol (MAG/DAG) seviyeleri arttıkça 3-MCPD ve glisidil esterlerinin 

oluşumu da hızlanmaktadır (Shahidi ve Zhong, 2005). Ayrıca palm meyvesi yetiştirilmesi 

esnasında toprak ve sudan gelen klor iyonlarını barındırdığı için, 3-MCPD oluşumuna daha 

meyilli olmaktadır (Codex Alimentarius, 2018). Bu sebeplerden dolayı palm yağı diğer rafine 

bitkisel yağlar arasında en yüksek 3-MCPD ester içeriğine sahip meyve yağıdır (Wong ve ark., 

2018).  

MCPD ve Glisidil Esterlerin Sağlık Üzerine Etkileri  

3-MCPD ve glisidil esterleri gıdaların işlenmesi sırasında oluşan insan sağlığına zararlı ısıl 

işlem bulaşanları olup özellikle bitkisel yağların rafinasyonu esnasında yüksek sıcaklık 

uygulanan deodorizasyon işlemi esnasında oluşmaktadır. Bu zamana kadar yapılan çalışmalar 

bu bulaşanların bebek mamalarında, margarin, kahve, soya sosu, unlu mamuller, çorba, et, süt, 

malt ürünleri, kızarmış peynir ve tütüslenmiş gıdalarda bulunduğunu tespit etmiştir. Tüm dünya 

üzerinde 3-MCPD ve glisidol esterleri birçok sağlık sorununa neden oldukları için gıda 

güvenliği açısından risk taşıyan bileşenler olarak bilinmektedirler. Bu alanda yapılan çalışmalar 

3-MCPD’nin düzenli olarak alındığında erkek fertilitesini, böbrek fonksiyonlarını ve sıçanların 

vücut ağırlığını olumsuz etkilediğini göstermiştir (Onami ve ark. 2014; Arisseto ve ark. 2013a,b; 

Liu ve ark. 2012; Sun ve ark. 2013). Ayrıca 3-MCPD'nin esteri olan 1,3-DCP'nin genotoksik, 

hepatotoksik ve kanser yapıcı bir madde olduğu ve insanlarda kanserojen olarak sınıflandırıldığı 
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belirtilmektedir (Lee ve Khor 2015). Ortak FAO/WHO Gıda Katkı Maddeleri Uzman Komitesi 

(JECFA)’ne göre, 3-MCPD toksisitesinin ana hedef organı böbreklerdir, nefropatiye, tübüler 

hiperplazi ve adenomlara yol açmaktadır (Lee ve Khor, 2015; FAO, 2002). Uluslararası Kanser 

Araştırma Ajansı (IARC) "insanlar üzerinde olası kanser etkileri olan maddeler" (grup 2B) ve 

glisidil esterleri "insanlar üzerinde olası kanser etkileri olan maddeler" (grup 2A) olarak 

tanımlamıştır (Oey ve ark., 2019; Cheng ve ark., 2017; IARC 2012). Bu bileşiklerin uzun süreli 

yüksek doz tüketiminin özellikle refritik ve reprodüktif organ yetmezliği ve hiperplaziye neden 

olduğu çeşitli toksikolojik araştırmalarla bildirilmiştir (Gao ve ark., 2019; EFSA, 2018; Turan 

ve ark., 2018; Arisseto ve ark., 2017; Pudel ve ark., 2016; Samaras ve ark., 2016; Lee ve Khor 

2015, Abraham ve ark., 2013; Appel ve ark., 2013; Live ark., 2012; Cho ve ark., 2008). Fareler 

üzerinde yapılan bir çalışmada, günde 50 ppm gibi yüksek bir dozda kısa süreli maruziyet 

sonrasında felç gibi nörotoksik etkiler gözlenmiştir (EFSA 2016). 3-MCPD esterlerinin 

tamamına yakını gastrointestinal sistemde lipaz enzimi ile bağlı formdan serbest forma geçtiği 

ve buna bağlı olarak da toksisiteye neden olduğu bildirilmiştir (Liu ve ark., 2021; Arisseto ve 

ark., 2017; Kaze ve ark., 2016; Andres ve ark., 2013; Schilter ve ark., 2011). Fareler üzerinde 

yapılan araştırmalar, serbest 3-MCPD'nin insan bağırsak hücreleri tarafından absorbe 

edilmediğini, ancak hücre yüzeyinden geçerek olgun erkek sıçanlarda böbrek ve üreme 

sisteminde etkili bir şekilde renal tübüler karsinom ve Leydig hücreli tümör oluşumuna neden 

olduğunu ortaya koymuştur (Andres ve ark., 2013; Schilter ve ark., 2011; Cho ve ark., 2008). 

3-MCPD'nin olası toksisite mekanizmalarından biri, oksidatif stresi indükleyen ve glikolitik 

yolu ve enerji üretimini bozan β-klorolaktaldehit ve β-klorolaktik aside oksidatif metabolizması 

ile ilişkilidir (Huang ve ark., 2018). Mutajenik ve kanserojen özelliklere sahip olduğu belirtilen 

ve “insanlar üzerinde olası kanser etkileri olan madde” (grup 2A) olarak tanımlanan GE'ler, in 

vivo ve in vitro çalışmalarla genotoksik bileşik olarak sınıflandırılmıştır (Oey ve ark., 2019; 

Cheng ve ark., 2017; EFSA, 2016; IARC, 2000). Farelerde yapılan bir çalışmada 200 mg/kg/gün 

dozunda 28 gün süreyle uygulanan glisidolün nörotoksisiteye neden olmadığı, tekrarlanan 150-

400 mg/kg dozlarının ise renal toksisiteye neden olduğu bildirilmiştir (Aasa ve ark. 2016, 2019, 

Wakabayashi ve ark., 2012). Glisidil ester maruziyetinin en düşük dozu bile sıçanlarda üreme 

organlarını etkilediği ve EFSA'nın günlük 25 ppm alımının sperm sayısında %36'lık bir 

azalmaya neden olduğu bildirilmiştir (EFSA, 2016). Glisidol maruziyetinin bir sonucu olarak 

yumurtalık disfonksiyonu, kolon hastalığı ve birkaç karsinomun oluşabileceği de bildirilmiştir 

(Liu ve ark., 2021). 

1994 yılında 3-MCPD ile ilgili Avrupa Birliği komisyonlarında ilk değerlendirme raporu 

yayınlanmıştır (Sevindirici ve ark., 2018). EFSA tarafından 2016 yılında yayınlanan raporda 3-

MCPD ve glisidil esterlerin kimyasal yapıları, oluşum mekanizmaları, farklı gıdalardaki 

miktarları, doğrudan ve dolaylı analiz yöntemleri ve toksikolojik özelliklerine yer verilmektedir 

(EFSA,2016). EFSA, soya sosu ve hidrolize bitkisel proteinlerdeki maksimum 3-MCPD 

içeriğini 20 µg/kg olarak belirlemiştir (EFSA,2018). Ayrıca Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve 

Dünya Sağlık Örgütü Gıda Katkı Maddeleri Uzman Komitesi (JECFA), günlük tolere edilebilir 

3-MCPD tüketim miktarını 4 mg/kg vücut ağırlığı olarak ilan etmiştir. Glisidolün kanserojen ve 

genotoksik etkileri nedeniyle EFSA, glisidil esterler için bir "maruziyet sınırı (MoE)" 

yaklaşımının uygulanmasını tavsiye etmiş ve MoE'si 25000'den büyük olan gıdaların riskli 

olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirmiştir. Bu kapsamda 2018 yılında yönetmelikte 

değişiklik yapılmış ve bitkisel yağlar ile bebek/çocuk mamalarında glisidil ester değerinin 

maksimum 1000 µg/kg olması gerektiği belirtilmiştir (EFSA, 2018). Ayrıca Avrupa Birliği 

tarafından 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir yönetmelik yayınlandı. 

Buna göre; yağlarda maksimum 3-MCPD miktarı 1,25 ppm, glisidil ester miktarı ise 1 ppm 

olarak bildirilmiştir. Bebek ürünlerinde 3-MCPD miktarının 0,75 ppm ve glisidil ester 
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miktarının 0,5 ppm olması gerektiği vurgulanmıştır. Bebek mamalarında; sıvı devam sütünde 

3-MCPD miktarı maksimum 0,125 ppm ve glisidil ester miktarı maksimum 0,05 ppm; toz 

halindeki devam sütü maksimum 3-MCPD 0,015 ppm ve glisidil ester miktarı 0,006 ppm 

içermelidir (Avrupa Birliği, 2020). 

MCPD ve Glisidil Esterleri Azaltılma/Oluşumu Engelleme Stratejileri 

3-MCPD ve glisidil ester kontaminantlarının oluşum mekanizması birbirinden farklıdır. 

Rafinasyonun farklı aşamalarında oluşabilirler ve/veya miktarları artabilmektedir. Kolaylıkla 

degrade olabilen glisidil esterlerin aksine 3-MCPD bileşikleri daha stabil yapıya sahiptir. 

Dolayısıyla azaltma stratejileri de birbirinden farklıdır (Gibon ve ark., 2018). Bu denli 

mutajenik ve karsinojenik etkileri olan 3-MCPD ve glisidil ester oluşumunu önlemeye yönelik 

stratejiler 2 kategoride incelenebilir. Bunlardan birisi oluşturmama/yükseltmeme yöntemleridir. 

Bu yöntemler arasında da yapılan çalışmalar farklı sıcaklık uygulamaları, doğal antioksidan 

olarak bitkisel ekstrakt kullanımları ya da yapay antioksidan kullanımları, etanol ile yıkama ve 

asit kullanımı üzerinedir. Deodorizasyon aşamasında uygulanan yüksek sıcaklıklar (yaklaşık 

250°C) 3-MCPD esterlerini ve glisidil esterlerinin oluşumunu tetiklemektedir. Bu nedenle 

deodorizasyon sıcaklığını 240°C’nin altında tutarak glisidil ester oluşumunu azaltmak mümkün 

olabilmektedir (Cheng ve ark., 2017). Ayrıca Pudel ve ark. (2011) tarafından yapılan bir diğer 

çalışma ile çeşitli sıcaklık ve sürelerde distilasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemle 

240°C/360 dakika uygulanan örneğin 2.5 ppm glisidil ester içerdiği, 3-MCPD esterlerini ise 

içermediği bildirilmiştir. Bu yöntemin geleneksel distilasyona göre palm yağında 3-MCPD 

esterlerinin ve glisidil esterlerinin oluşumunu %90’dan daha fazla azalttığı ortaya koyulmuştur. 

Zulkurnain ve ark., (2013) fiziksel rafinasyon koşullarının modifikasyonunun palm yağının 3-

MCPD ester içeriği üzerine etkilerini incelemişlerdir. Bu amaçla ham palm yağını, sırasıyla su 

ile degumming, asit ile degumming, %1 su ile yıkama, aktif karbon ve %1 Magnesol R60 ile 

ağartma, filtrasyon ve deodorizasyon olmak üzere beş aşamada rafine etmişlerdir. Ağartma 

işlemi yaş ve kuru ağartma olmak üzere iki yöntemle yapılmıştır. Suda çözünemeyen 

fosfolipitlerin giderilmesi amacıyla asit ile degumming prosesi eklenmiş ve 3-MCPD esterleri 

öncül maddelerinin aktivasyonuna neden olan asit fazlası da su ile yıkanarak giderilmiştir. 

Magnesol R60, kloroester öncül maddelerini uzaklaştırma yeteneğine sahip olduğundan, bu 

çalışmada ilk kez denenmiş olup, pahalı bir adsorban olduğundan oranı %1 ile 

sınırlandırılmıştır. Magnezyum silikatın aktive ağartma toprağı ile kombine kullanıldığı yaş ve 

kuru ağartma proseslerinin her ikisinde de 3-MCPD ester prekürsörleri büyük ölçüde 

uzaklaştırılmıştır. 3-MCPD ester seviyeleri, konvansiyonel rafinasyon prosesine kıyasla % 42,4-

89,7 oranında azalma göstererek 0.2-1.0 mg/kg değerlerine düşmüştür. Kullanılan su oranının 

ve ağartma toprağının artmasına ve degumming sıcaklığının düşürülmesine bağlı olarak öncül 

maddeler büyük ölçüde uzaklaştırılmış ve aktivasyonları kısmen yavaşlatılmıştır.  Buna kıyasla 

asit miktarı ve deodorizasyon sıcaklığının 3-MCPD ester oluşumu üzerine önemli bir etkisinin 

olmadığı sonucuna varılmıştır. Matthäus ve ark. (2011) yapmış oldukları bir çalışmada kurmuş 

oldukları deodorizasyon ünitesinde ham palm yağını deodorize etmeden önce suyla ve %75’lik 

etanolle yıkama işlemi uygulamışlardır. Yıkanmamış ham palm yağı ile su ile yıkanmış ham 

palm yağı arasında %25 oranında 3-MCPD esterlerinde azalma ve glisidil esterleri için de 

%16’lık bir azalma tespit etmişlerdir. %75’lik etanolle yıkanmış halm palm yağında etanolle 

muamele edilmemiş palm yağına oranla 3-MCPD esterlerinde %36’lık bir düşüş ve glisidil 

esterleri içinse %26’lık bir düşüş gözlenmiş bu sayede 3-MCPD esterleri 2 ppm sınırının altına 

düşürülmüş, glisidil ester seviyesi ise 3 ppm altına düşürülmüştür. Ham palm yağının %75’lik 

etanolle yıkanması sonucunda daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan diğer çalışmalar 

incelendiğinde, ağartılmış palm yağına gliserol veya etanol eklenmesinin 3-MCPD esterleri ve 

glisidil esterlerinin oluşumunu %30 oranında azalttığı belirlenmiş fakat sınır değerlerin üzerinde 
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kaldığı tespit edilmiştir (Matthäus ve Pudel, 2013). Wong ve ark. (2018) ise kızartma yağı olarak 

kullanılan palm olein yağında 3-MCPD esterleri ve glisidil esterlerin oluşumunu önlemek için 

doğal ve sentetik antioksidanları kullanmışlardır. Bu amaçla RBD palm olein yağına derin 

yağda 180°C’de 100 dakikalık kızartma işlemi uygulanmıştır. Kızartma öncesi palm oleine 

antioksidanlar eklenmiş ve daha sonra kızartma işlemi gerçekleştirilmiştir. Doğal olarak 

biberiye ve adaçayı ekstraktları kullanılırken sentetik olarak bütillendirilmiş hidroksianisol 

(BHA), bütillendirilmiş hidroksitoluen (BHT) ve tersiyer bütil hidroküinon (TBHQ) 

kullanılmıştır. 3-MCPD esterleri ve glisidil esterlerini önlemede en etkin olan antioksidan BHT 

iken bunu sırasıyla BHA, adaçayı ekstraktı, biberiye ekstraktı ve TBHQ takip etmiştir.  Ham 

palm yağında degumming aşamasında sitrik asit ve fosforik asit kullanımının 3-MCPD 

esterlerinin oluşumu üzerine etkisinin araştırıldığı bir çalışmada, öncül madde oluşumunun 

azaldığı fakat oluşan 3-MCPD ester seviyesinin sınır değerin altına düşmediği tespit edilmiştir. 

Ayrıca deodorizasyon aşamasından önce uygulanan nötralizasyon işleminde ham palm 

yağındaki asitliğin düşürülerek 3-MCPD ve glisidil esterlerin oluşumunun azaldığı 

belirlenmiştir (Pudel ve ark., 2011). 

Bu alanda yapılacak bir diğer strateji ise miktarı azaltma yöntemi olarak değerlendirilebilir. Bu 

alt başlık incelendiğinde ise moleküler distilasyon, enzim kullanımı, ağartma topraklarının 

kullanımı, alkali uygulaması, modifikasyon yöntemleri yapılan çalışmaların odak noktaları 

olmuştur. Pudel ve ark. (2016) yapmış oldukları bir çalışmada ham palm yağına deodorizasyon 

aşaması yerine moleküler distilasyon uygulaması gerçekleştirmişlerdir. Normal deodorizasyon 

uygulamasında palm yağında 3 ppm’lik 3-MCPD ester oluşumu gözlenirken 180°C’de 120 

dakikalık moleküler distilasyon uygulamasından sonra palm yağının 3-MCPD esterlerinin 0.3 

ppm seviyesine düştüğünü saptamışlardır. Yapılan bu çalışma ile rafine palm yağının düşük 

miktarda 3-MCPD ve glisidil esterlerini içerdiğini, duyusal açıdan tat ve koku bakımından daha 

iyi bir yağ elde edildiğini rapor etmişlerdir. Ancak maliyetli bir yöntem olduğundan tercih 

edilmemektedir. Zulkurnain ve ark. (2012), fiziksel rafinasyonun palm yağının minör bileşenleri 

ile ilişkili olarak 3-MCPD oluşumuna etkisini incelemişlerdir. Bu çalışmada 3-MCPD 

oluşumunda prekürsor olarak rol oynayan minör bileşenlerden monoaçilgliserol, diaçilgliserol, 

fosfolipit ve karotenoidler değerlendirilmiştir. Degumming ve ağartma aşamaları, öncül 

maddeleri ortamdan uzaklaştırarak 3-MCPD ester oluşumunu azaltan işlemlerdir. Hidratasyon 

yöntemi ile degumming başlangıçtaki 3-MCPD seviyesini 9.79 mg/kg’dan 1.55 mg/kg’a 

düşürmüştür. Bu düşüş klor gibi reaktanların su ile ortamdan uzaklaştırılmasına bağlıdır. Asit 

degumming işleminde kullanılan fosforik asit miktarı ise, ağartmada kullanılan farklı adsorban 

tiplerine göre kloroesterlerin oluşumunda daha etkili bulunmuştur. Ağartmada kullanılan 

Magnezyum silikat ise aktif karbon, aktive edilmiş ağartma toprağı ve doğal ağartma 

topraklarına kıyasla 3-MCPD miktarının azalması üzerine önemli ölçüde etkili olmuştur. 

Magnezyum silikat diğer adsorbanlara kıyasla daha geniş yüzey alanına ve daha aktif 

gözeneklere sahip olduğundan deodorizasyon işleminden önce yağdaki öncül maddelerin 

parçalanması ve adsorbsiyonunda daha etkili olduğu saptanmıştır. Araştırmacılar ileriki 

çalışmalarda magnezyum silikat ve aktif karbon, ağartma toprağı karışımlarının kullanımının 3-

MCPD ester oluşumunu azaltacağı görüşündedirler. Strijowski ve ark. (2011) yapmış oldukları 

çalışmada palm yağına amorf magnezyum silikat, kalsine zeolit, silikon oksit, sodyum 

aluminyum silikat, sentetik kalsiyum silikat ve sentetik magnezyum silikat uygulaması 

gerçekleştirmişlerdir. Sonuçlar incelendiğinde %10’luk sentetik magnezyum silikat uygulaması 

3-MCPD konsantrasyonunu 4.3 ppm’den 4.1’e düşerek %5’lik bir azalmaya neden olurken, 

glisidil ester miktarında 2.2 ppm’den 0.9 ppm’e azalma sağlamıştır. Hem 3-MCPD hem de 

glisidil ester azalması %10 kalsine zeolit kullanımında azalmış; işlem görmemiş palm yağına 

oranla 3-MCPD ve glisidil esterlerde sırasıyla 4.3 ppm’den 3.5 ppm’e (%19 oranında azalma), 
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2.2 ppm’den 0.5 ppm’e (%77 oranında azalma) azalma meydana gelmiştir. Tüm bu yapılan 

uygulamalar ile yağın duyusal özelliklerinde herhangi bir değişim meydana gelmemiştir. Ancak 

3-MCPD esterleri için istenilen 2 ppm’in altındaki bir değere ulaşılamamıştır. Franke ve ark. 

(2009) tarafından yapılan bir çalışmada palm yağının ağartılmasında %1 Tonsil kullanımının 3-

MCPD konsantrasyonunu 6.06 mg/kg’dan 2.48 mg/kg’a düşürdüğü saptanmıştır. Aynı 

çalışmada ham palm yağında ağartma öncesi 1.04 mg/kg olan 3-MCPD konsantrasyonu ağartma 

sonrası 1.00 mg/kg seviyesine gerilemiştir. Ramli ve ark. (2011) fiziksel rafinasyon sırasında 

degumming ve ağartma işlemlerinin ham palm yağındaki 3-MCPD esterleri üzerindeki etkisini 

araştırmışlardır. Asit aktive bentonit ve doğal bentonit kombinasyonlarını su ile degumming 

işleminde kullanmışlardır. Doğal bentonit kullanılan kontrol örneğinde 2.2 mg/kg olan 3-MCPD 

ester seviyesi, asit aktive bentonit kullanılan örnekte 2.8 mg/kg olarak tespit edilmiştir. Suyun 

giderilmesiyle birlikte, asit aktive bentonit kullanılan örnekteki 3-MCPD ester konsantrasyonu 

0.91 mg/kg seviyesine düşerek %68 oranında azalma göstermiştir. Doğal bentonit kullanılan 

örnekte ise 0.48 mg/kg seviyesine azalarak kontrol grubuna göre %78 oranında azalma 

sağlanmıştır. Ŝmidrkal ve ark. (2011, 2016) ise ayçiçeği yağına 240°C’de deodorizasyon 

aşamasında belirli oranlarda sodyum klorür, potasyum bikarbonat, potasyum karbonat ve 

sodyum bikarbonat eklemişler ve kullanılan bu alkalilerin serbest yağ asitlerini nötrlediği için 

3-MCPD esterlerinin oluşumlarını önlediği bildirilmiştir. Bornscheuer ve Hesseler (2010) 

enzim uygulamasının zeytinyağının 3-MCPD ester seviyeleri üzerine etkisini incelemişlerdir. 

Farklı kaynaklardan elde edilmiş halohidrin dehalogenaz, epoksit hidrolaz ve lipaz enzimlerini 

kullanmışlar ve zeytinyağındaki 3-MCPD esterlerinin kullanılan enzimler ile zararsız bir ürün 

olan gliserole dönüştüğünü tespit etmişlerdir. Kullanılan enzimlerden biri olan epoksit hidrolaz, 

epoksitlerin oluşumunu katalize ettiği için, yemeklik yağlarda glisidil esterlerinin 

giderilmesinde de uygulanabilirliği ortaya koyulmuştur. Ayrıca bu yöntem organik çözücülerin 

eklenmesini de gerektirmemektedir. Fakat enzim çalışmalarının maliyetlerinin çok yüksek 

olmasıyla birlikte literatürde henüz glisidil esterlerinin enzimatik olarak uzaklaştırabilirliğini 

ortaya koyan bir çalışma bulunmamaktadır. Günümüzde 3-MCPD ve glisidil ester seviyelerinin 

azaltılmasıyla ilgili yapılan çalışmalar, katı ve sıvı yağ endüstrisinde uygulanan modifikasyon 

yöntemlerinin etkilerini araştırmaya yönelik olarak gelişme göstermektedir. Kyselka ve ark. 

(2018) yaptıkları çalışmada hidrojenasyon ve ıslak fraksiyonasyon yöntemlerinin palm yağının 

3-MCPD ester ve glisidil seviyeleri üzerine olan etkisini araştırmışlardır. Palm oleinin aseton 

ile ıslak fraksiyonasyonu polar madde (diaçilgliserol, monoaçilgliserol, fitosterol ve kalıntı 

serbest yağ asitleri) içeriğini belirgin bir şekilde arttırmıştır. Bu artış özellikle kızartma 

uygulamalarında, sabun oluşumunu arttırdığı ve hidroliz reaksiyonlarını tetiklediği için 

istenmemektedir. Bununla birlikte, 3-MCPD ve glisidil esterlerin oluşumunu da hızlandırmıştır. 

Çalışmada kullanılan RBD palm yağının palm olein fraksiyonunun başlangıç 3-MCPD ester ve 

glisidol içerikleri sırasıyla 4.72 mg/kg ve 1.07 mg/kg iken, ıslak fraksiyonasyon sonrası ters etki 

göstererek 16.16 mg/kg ve 9.20 mg/kg seviyelerine yükselmiştir. Aynı çalışmada palm olein 

%22 Ni katalizörü kullanılarak 180°C’de 3 saat hidrojene edilmiştir. Hidrojenasyon sonrası 3-

MCPD ve glisidol ester içerikleri sırasıyla 1.40 mg/kg ve 0.62 mg/kg’a düşmüştür. Bu sonuçlar 

hidrojenasyon işleminin 3-MCPD ve glisidol ester içeriklerinin sınır değer olan 2 ppm’in altına 

düşürülebildiğinin kanıtıdır. Diğer bir modifikasyon yöntemi olan interesterifikasyon işleminin 

de palm yağındaki glisidil ester ve 3-MCPD ester seviyelerini azaltabildiği ile ilgili literatürde 

kısıtlı veri yer almaktadır (Kemeny ve ark., 2018).  Trigliserit yapısındaki asit köklerinin yer 

değiştirmesi ile istenilen katılıkta yağ üretimi eldesini sağlayan interesterifikasyon tepkimesi ile 

yağların fiziksel özellikleri ve kristallenme davranışları değişmektedir (Alpaslan ve Karaali, 

1998; Fauzi ve ark., 2013; Başoğlu, 2014).  Palm yağı ve fraksiyonları, doymuş ve doymamış 

yağ asidi içeriklerine bağlı birçok farklı kullanım alanı olan farklı erime noktası 

karakteristiğinde yağ üretimine elverişli olduğu için interesterifikasyonda en çok tercih edilen 
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yağlardır. İnteresterifikasyon yöntemlerinden enzimatik interesterifikasyon işlemi 3-MCPD ve 

glisidil ester seviyelerinde büyük bir değişikliğe sebep olmazken kimyasal interesterifikasyonun 

daha etkili olabileceği Kemeny ve ark. (2018) tarafından vurgulanmıştır. İnteresterifikasyon 

prosesi 4 ayrı işlem basamağına sahiptir. Birinci basamak; katı ve sıvı yağ karışımının katalizör 

ile temas ettirilmesi, ikinci basamak; reaksiyonu durdurmak için katalizörün nötrlenmesi, 

üçüncü basamak; ön ağartma ve dördüncü basamak; ön deodorizasyon olarak sıralanabilir 

(O’Brien ve ark., 2000; Hamm & Hamilton, 2000). İlk basamakta 3-MCPD’ler azalmakla 

birlikte glisidil ester seviyeleri artabilmektedir. Katalizörün nötralizasyonu ve ağartma 

sonrasında var olan 3-MCPD ester ve glisidil esterleri uzaklaştırılabilmektedir. Fakat ağartma 

sonrasında deodorizasyon basamağında bir miktar glisidil ester oluşabilir (Kemeny ve ark., 

2018). Kyselka ve ark., (2018) palm yağında 3-MCPD miktarının azaltmak ve GE oluşumunu 

engellemek amacıyla kimyasal interesterifikasyon koşullarının optimizasyonu üzerine 

çalışmışlardır ancak 3-MCPD esterleri kimyasal interesterifikasyonda stabil davranış 

göstermeyip, 3-MCPD-d5-dipalmitate bileşiği başka bir karsinojenik form olan glisidil-d5 

palmitat bileşiğine dönüşmüştür. 

Sonuç 

3-MCPD ve glisidil esterleri bitkisel yağlarda ve/veya yağ içeren gıdalarda farklı işleme sonucu 

meydana gelen proses kontaminantlarından birisidir. Bu kontaminantlar hammaddenin 

yetiştirilmesinden itibaren oluşabilmekte ve işlenmesi esnasında miktarları artış 

gösterebilmektedir. Bu kontaminantların oluşumu üzerine mono- ve digliseritler ile klor iyonu 

etkili iken yüksek sıcaklık ve süre de oluşumlarını ve miktarlarını arttıran önemli etkenlerdir.  

Trigliseritlerin parçalanması sonucu oluşan mono- ve digliseritler yüksek sıcaklıkta genotoksik 

ve karsinojenik özellikte olan glisidil esterlerine, ortamda klor iyonu varlığında ise karsinojenik 

özellikte olan 3-MCPD esterlerine dönüşebilmektedir. EFSA’nın 2018 yılında yayınladığı 

rapora göre 3-MCPD için günlük tolere edilebilir alım miktarı 2 µg/kg vücut ağırlığı olarak 

tespit edilmiştir. Kahve, tütsülenmiş gıdalar, bebek mamaları gibi farklı gıda ürünlerinde bile 

bu kontaminantlar bulunmaktadır. Bu sebeple birçok gıdada bulunan 3-MCPD miktarları ve 

oluşum nedenleri son yıllarda dikkat çekmeye başlamıştır. Bu kontaminantların azaltılmasına 

ya da önlemesine yönelik yapılan mevcut çalışmalar; proses koşullarının iyileştirilmesi, 

gıdaların tuz içeriklerinin azaltılması, hammaddede bulunan mono- ve digliserit içeriklerinin 

azaltılması, lipaz enziminin deaktivasyonu, hammadde yetiştirme ve depolama koşullarının 

iyileştirilmesi, rafinasyon esnasında düşük sıcaklık uygulamaları vb. konularını ele almaktadır. 

Sonuç olarak, bu toksik kontaminantlarının tüketici sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri 

nedeniyle bu bileşiklerin daha ayrıntılı incelenmesi ve azaltma/oluşumunu engelleme üzerine 

gerekli çalışmaların yapılması ve bunun endüstriyel anlamda yer almasının büyük önem arz 

ettiği düşülmektedir. 
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Vidrih R, Vidakovič S, Abramovič H. 2010. Biochemical parameters and oxidative resistance to thermal 

treatment of refined and unrefined vegetable edible oils.  Czech Journal of Food Sciences, 28(5): 376–384. 

doi:10.17221/202/2008-cjfs  



Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Üzerine Araştırmalar 

184 

 

Wakabayashi K, Kurata Y, Harada T, Tamaki Y, Nishiyama N, Kasamatsu T. 2012. Species differences 

in toxicokinetic parameters of glycidol after a single dose of glycidol or glycidol linoleate in rats and 

monkeys. The Journal of Toxicological Sciences, 37(4): 691–698. doi:10.2131/jts.37.691  

Wong, YH, Muhamad H, Abas F, Lai, OM, Nyame KL, Tan CP. 2017. Effects of temperature and NaCl 

on the formation of 3-MCPD esters and glycidyl esters in refined, bleached and deodorized palmolein 

during deep-fat frying of potato chips. Food Chemistry, 219: 126–130. 

doi:10.1016/j.foodchem.2016.09.130 

Wong YH, Lai OM, Abas F, Nyam KL, Nehdi IA, Muhamad H, Tan CP.  2017. Factors impacting the 

formation of 3-MCPD esters and glycidyl esters during deep fat frying of chicken breast meat. Journal of 

the American Oil Chemists' Society, 94(12): 759-765. doi:10.1007/s11746-017-2991-1 

Wong YH, Goh KM, Nyam KL, Nehdi IA, Sbihi HM, Tan, CP. 2018. Effects of natural and synthetic 

antioxidants on changes in 3-MCPD esters and glycidyl ester in palm olein during deep-fat frying. Food 

Control. 96:1-22. doi:10.1016/j.foodcont.2018.10.00 

Yalçın ÖC, Sarıaltın Yılmaz S. 2019. 3-Kloropropandiol, 2-Kloropropandiol, Esterleri ve Glisidil Yağ 

Asidi Esterinin Toksik Etkileri. Akademik Gıda 17(3): 401-409. doi: 10.24323/akademik-gida.647729 

Yıldırım A, Yorulmaz A. 2017. Gıdalarda bulunan 3-Monokloropropan-1,2-diol ve glisidil esterlerinin 

analiz yöntemleri, azaltılmalarına yönelik çalışmalar ve sağlık üzerine etkilerine ilişkin güncel gelişmeler. 

Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(12): 1497-1507. doi:10.24925/turjaf.v5i12.1497-

1507.1192 

Zio, S, Cisse H, Zongo O, Guira F, Tapsoba F, Somda NS, Hama-Ba, F, Songre-Ouattara, LT, Zongo, C, 

Traore Y, Savadogo, A. 2020. The oils refining process and contaminants in edible oils: A review. Journal 

of Food Technology Research, 7(1): 9–47. doi:10.18488/journal.58.2020.71.9.47 

Zulkarnein M, Lai OM, Latip RA, Imededdine N, Ling TC, Tan CP. 2012. The effects of physical refining 

on the formation of 3-monochloropropane-1,2-diol esters in relation to palm oil minör components.  Food 

Chemistry, 135(2), 799-805. doi:10.1016/j.foodchem.2012.04.14 

Zulkarnein M, Lai OM, Tan SC, Latip RA, Tan CP. 2013. Optimization of palm oil physical refining 

process for reduction of 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) ester formation. Journal of Agricultural 

and Food Chemistry, 61(13): 3341-3349. doi:10.1021/jf4009185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Üzerine Araştırmalar 

185 

 

 

Gıda İşletmelerinde Su Güvenliği 
 

Emine ERDAĞ AKÇA, Özlem ÇAĞINDI*, Ergun KÖSE 
 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Manisa 

*Sorumlu yazar: ozlem.cagindi@cbu.edu.tr 

 

Özet 
Su insan beslenmesinde hayati olduğu kadar bitkisel ve hayvansal organizmaların yaşamsal 

faaliyetlerini sürdürebilmesi için de gereklidir. Gıda işleme sırasında kullanılmasının yanı sıra 

mahsullerin sulanması ve gıdanın doğal yapısında bulunması gibi işlevleri ile ekosistemin en 

önemli bileşenidir. Aynı zamanda su kimyasallar, patojenler, toksik bileşenler ve sağlık 

sorunlarına neden olabilecek diğer maddeler için de iyi bir taşıyıcı ortam görevindedir. Artan 

nüfus, kentleşme, küresel iklim değişikliği ve birçok sektörün yoğun su gereksiniminin 

bulunması gibi başlıca nedenler iyi kalitede tatlı su kaynaklarının giderek azalmasına sebep 

olmaktadır. Bu durum göz önüne alındığında; mevcut su kaynaklarının kullanılabilir olması gıda 

endüstrisi için yüksek derecede öneme sahiptir. Su mahsullerin sulanması gibi birincil gıda 

üretiminde kullanılmasının dışında gıdanın doğrudan bir bileşeni olarak eklenebilmekte veya 

ham madde olabilmektedir. Ayrıca suyun ısıtma, soğutma, taşıma ortamı ve temizleme aracı 

dahil olmak üzere gıda sektöründe birçok alanda kullanıldığı bilinmektedir. Tüm bunlar dikkate 

alındığında; bir işletmede kullanılan suyun nicelik ve nitelik olarak güvenli sınırlar içerisinde 

kalması gıda güvenliği için bir gerekliliktir. İşletmede kullanılan sularda dikkat edilmesi 

gereken en önemli kriterlerin başında mikrobiyolojik parametreler gelmektedir. Fiziksel, 

kimyasal ya da biyolojik olarak kirlenmiş sularla ilgili sağlık problemlerinin başında bakteriyel 

bulaşmalar bulunmaktadır. Özellikle yıkama suyu gibi birçok ürünle temas eden suların çapraz 

kontaminasyon potansiyelini en aza indirmek için dezenfeksiyon işleminin yapılması 

gerekmektedir. Gıda ile teması olan sistemler için hem uygun ve etkili dezenfeksiyon yöntemi 

hem de dezenfektan seçimi kritik bir konudur. Geleneksel dezenfeksiyon prosedürlerinin 

kullanımına devam edilmesine alternatif olarak yeni dezenfeksiyon metotları geliştirilmektedir. 

İşletmelerde kullanılan suyun mikrobiyolojik kalitesine ek olarak sertlik durumu da dikkat 

edilmesi gereken diğer bir temel parametredir. Suyun sertlik derecesi, özellikle sanayide 

kullanılan cihazların bozulmasına sebep olabileceği, ayrıca ürünlerin tadına etki edebileceği için 

sertliğin belirlenmesi, gerekirse giderilmesi önemlidir. Bu çalışmada, gıda endüstrisinde gıda 

güvenliği kapsamında önemli bir yer tutan su güvenliğinin sağlanmasında kullanılan 

dezenfeksiyon yöntemleri ile çeşitli duyusal ve teknolojik sorunlara yol açan su sertliğinin 

giderilmesinde kullanılan yöntemler incelenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Dezenfeksiyon, gıda endüstrisi, gıda güvenliği, su güvenliği, su sertliği,  

 

Giriş 

Su insan ve ekosistemin hayatta kalması için vazgeçilmez olan bir kaynaktır. Suyun insan 

hayatındaki merkezi rolü göz önüne alındığında, su ve beraberindeki hizmetlerin iyi yönetilmesi 

sürdürülebilirliğin özü olan insan refahı ve ekonomik kalkınma için kritik bir temel 

oluşturacaktır. Ekonominin her sektörü tarafından talep edilen güvenilir, yenilenebilir su 

kaynakları erişim için uzun vadeli çözümler üretilmediği takdirde sürdürülebilir kalkınmanın 

gerçekleşme ihtimali tartışmalı bir hal alacağı kaçınılmazdır (Vörösmarty ve ark., 2018; 

Weststrate ve ark., 2019). Gıda endüstrisi ile de yakın bir ilişki içerisinde olan su kaynakları; 
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tarımsal üretim, su ürünleri yetiştiriciliği, gıda işleme, gıda tüketme faaliyetlerinde kullanılması 

sebebi ile birleşmiş milletler tarafından oluşturulan sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin (SDG) 

birçoğu için temel bir girdi oluşturur (Linderhof ve ark., 2021). Sürdürülebilir gıda sistemleri 

için küresel hedefler; yeterli ve temel gıda üretmekten çok evrensel sağlıklı beslenme ve gıda 

üretiminin neden olduğu çevresel bozulmayı azaltmak olarak belirlenmiştir. EAT-Lancet 

komisyonu tarafından yayınlanan bu rapor gıda üretimini, dünyanın en büyük su tüketen sektörü 

olarak ele almış; tüketim amaçlı su kullanımını azaltmak ve suyu yönetmenin temel hedeflerden 

biri olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmacılar raporda aynı zamanda düşük kaliteli suların 

kullanımının gıda güvenliği üzerinde olumsuzluk yarattığını belirtmiştir (Willett ve ark., 2019). 

Sürdürülebilir gıda geleceğine ulaşmanın öncelikle çeşitli sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 

ulaşmaktan geçtiği düşünülmektedir. Bu kalkınma hedeflerinin, yoksulluğu azaltmak (SDG 1), 

yetersiz beslenmenin ortadan kaldırılması (SDG 2), temiz su (SDG 6), sürdürülebilir üretim ve 

tüketim sistemlerini teşvik etmek (SDG 12), iklim değişikliğinin hafifletilmesine yardımcı 

olmak (SDG 13), balıkçılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması (SDG 14) başta olmak üzere 

birçoğu su kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminden geçmektedir (Diaz-Bonilla, 2018). Bu 

anlamda nüfusun büyük çoğunluğunun temiz ve tüketilebilir suya erişimin sağlanması oldukça 

önemli taşımaktadır. Gıda işletmeleri yüksek su girdisi nedeni ile mevcut su kaynaklarının 

hijyenik ve duyusal olarak etkin kullanılmasından sorumludur.  

Tatlı su kaynakları ve özellikle yüksek kaliteli tatlı su kaynakları artan nüfus, kentleşme, küresel 

iklim değişikliği gibi faktörlerin etkisi ile giderek azalmaktadır. Hem nicelik hem de nitelik 

olarak yeterli tatlı su kaynakları gıda üretimi ve güvenliği için hayati önem taşımaktadır. Bu 

sebeple kaliteli su temini gıda güvenliği ile yakından ilişki içerisinde olan bir konudur. Su, 

üretime (sulama, hayvan besleme, su ürünleri yetiştiriciliği) ve işlemeye (bir bileşen, taşıma 

ortamı ve hijyen yardımcısı olarak) katkıda bulunur. Bu nedenle gıda şirketleri, su kaynakları 

ile ilgili gelecekteki eğilimleri göz önünde bulundurarak ele almalıdır. Gıda ve su endüstrilerinin 

ortak bir amacı olan tüketicilere kaliteli ürün veya hizmet sağlamakla birlikte, ürün veya 

hizmetin 'güvenli' olması gerekliliğini de beraberinde getirmektedir.  

Birincil olarak gıda üretimi için bol miktarda su gerekmekte ve dünya çapındaki tüm tatlı su 

kaynaklarının üçte ikisinden fazlası (ve bazı ülkelerde %90'a varan kısmı) gıda üretimi için 

kullanılmaktadır. Şekil 1’de bazı temel besin maddelerinin bir kilogramının üretilebilmesi için 

gerekli su miktarı (litre) verilmiştir. En yüksek su gereksinimi et ürünlerinde olurken meyve ve 

sebzeler de bu miktarın oldukça düşük olduğu görülmektedir (Armstrong, 2021).  Halihazırda 

dünyanın birçok bölgesinde tatlı su kaynakları tükenmektedir. 2025 yılına kadar, dünya 

nüfusunun %35'inin su sıkıntısı veya kıtlığından etkilenen ülkelerde yaşayacağı tahmin 

edilmektedir. Birincil gıda üretimi olmanın dışında su gıdanın doğrudan bir bileşeni olarak 

eklenebilir veya ham maddelerin bir parçası olarak mevcut olabilir. Gıda üreticileri, gıda işleme 

başladığından beri yasal olarak gıdaya su eklemektedir. Ayrıca, termal transfer ortamı olarak, 

taşıma ortamı olarak ve temizlemede kullanım dahil olmak üzere bir işleme yardımcısı olarak 

suyun birçok örneği vardır (Kirby ve ark., 2003; WHO, 2019).  
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Şekil 1. Bazı temel besin maddelerinin bir kilogram üretilebilmesi gerekli su miktarı (L) 

(Armstrong, 2021) 

 

Gıda endüstrisinde su güvenliğini sağlamak amacıyla farklı prosedürler izlenebilmektedir. Su 

sertliğini azaltmak için de su yumuşatıcıları olarak bilinen özel iyon değiştiriciler 

kullanılmaktadır. Mikrobiyal yönden güvenlik amaçlanan durumlarda belirli protokoller 

dahilinde genellikle yüksek oksitleyici ajanlar (ozon, klor) gibi kimyasal ve fiziksel 

dezenfeksiyon yöntemleri gerekli hale gelmektedir. Filtrasyon ise, içme suyu kalitesinde su 

istenen tüm durumlarda tavsiye edilmektedir.  Bu sebeple bu çalışma kapsamında gıda 

işletmelerinde kullanılan suyun mikrobiyal yönden güvenli kalmasında yaygın kullanıma sahip 

olan su dezenfeksiyon yöntemleri ile suyun mikrobiyal, teknolojik ve duyusal kalitesini 

etkileyen su sertliğinin giderilmesinde kullanılan başlıca teknikler incelenerek derlenmiştir 

İşletmelerde Kullanılan Suyun Mikrobiyal Yönden Güvenliği 

Mikrobiyal kontaminasyon gıda işlemenin her aşamasında ortaya çıkmakta ve halk sağlığı için 

giderek artan bir risk oluşturmaktadır. Mikrobiyal bozulma bir gıdanın besin değeri, renk, doku 

ve tüketilebilirliğini olumsuz yönde etkileyerek ciddi oranlarda ekonomik kayıplara sebep 

olmaktadır. Gıda kaybı ve/veya israfının yanı sıra bakteri veya diğer patojenlerle kontamine 

yiyecek- içeceklerin tüketimi gıda kaynaklı hastalıklara yol açması açısından potansiyel bir 

tehdittir (Xiang ve ark., 2022). EFSA 2017 tarafından 2016 yılı içerisinde yalnızca Avrupa 

Birliğinde su kaynaklı salgınlar dahil olmak üzere toplam 4786 gıda kaynaklı salgın rapor 

edilmiş ve bunun sonucunda 49.950 hastalık vakası, 3869 hastaneye yatış ve 20 ölüm meydana 

gelmiştir. Özellikle kullanıma ya da tüketime hazır meyve ve sebzelerde bu durum daha da önem 

kazanmaktadır. Ayrıca çiğ tavuk eti gibi bazı gıdalar, doğal mikrofloraları sebebiyle gıda 

güvenliği açısından bazı riskler taşımaktadırlar. Bu nedenle bir gıdanın mikrobiyal olarak 

güvenilir sınırlar içerisinde kalması için olası bütün unsurların ve gıda sanayinde başlıca 

kullanım alanı bulan suyun güvenilir olması oldukça önem taşımaktadır (Patange ve ark., 2019).  

İşletme ortamında suyun üretilen gıdaları kontamine etme yolları;  

(a) kullanılan suyun kendisi,  

(b) su depolama ve dağıtım sistemleri ve fabrika ortamı,  

(c) fabrika işçileri  

Gıda işletmesi suyu belediye tedarikçilerinden ya da kendi kuyularından temin edebilmektedir. 

Suyu güvenli hale getirmek için gereken arıtma türü ve derecesi, ham su kaynağının kalitesine 

bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu sebeple her gıda işletmesinin kullanım amacı ve gerekli 



Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Üzerine Araştırmalar 

188 

 

zorunluluklara bağlı kalmak şartıyla, su kalitesi hedeflerini ve bu hedeflerden sapma toleransını 

belirlemesi gerekmektedir. Ülkemizde işlenmiş ürün üreten işletmelerde kullanılan suyun 

Sağlık Bakanlığının İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; 

işletmelerde su hatları, su depoları ve tüm su çıkışlarını gösteren bir kullanma suyu planı 

olmalıdır. Çeşme ve su vanalar sıralı bir biçimde numaralandırılmalı ve üzerine yazılmalıdır, 

ayrıca şebeke planı üzerinde de gösterilmelidir. Farklı amaçla kullanılan çeşmeler ve vanalar 

var ise farklı renklerle numaralandırılmalıdır. İşletmelerde bulunan su depoların temizliği için 

temizlik programı uygulanmalı ve kayıtları tutulmalıdır. Kullanılan su artezyen, kaynak, kuyu 

vb. yollardan sağlanıyorsa kum, taş vb. partiküller için filtre sistemi, dezenfeksiyonu için 

klorlama, ozonlama, UV ışınlama gibi sistemler oluşturulmalıdır. Suyun içilebilir veya temiz su 

kriterlerini karşılaması için ilave filtrasyon, ekipman ve düzeneklerin işletme tarafından 

kurulması da gerekmektedir. Ayrıca, şebeke suyu kullanılması durumunda, sudan gelebilecek 

risklerin önlenmesi amacıyla işletmelerin belirtilen donanımları oluşturması da istenmektedir 

(Sağlık Mevzuatı, 2016).  

Tüm patojenlerin su kaynağından mutlak şekilde uzak tutulması ulaşılamaz bir hedeftir. Su, 

sterilite veya patojenlerin tamamen yokluğu anlamına gelmeyen halk sağlığı için ihmal 

edilebilir bir risk ("güvenli" olmalıdır) sunmalıdır. Patojenleri ve safsızlıkları ortadan kaldırmak 

için (pıhtılaşma, çökeltme, filtreleme gibi) ardışık engeller getirilebilir. Son engel genellikle 

dezenfeksiyondur (Kirby ve ark., 2003). Dezenfeksiyon bakteri sporları hariç çoğu patojenik 

mikroorganizmanın yok edilmesini içeren bir süreçtir (Bharti ve ark., 2022). Gıda işletmelerinde 

kullanılacak dezenfektanların toksik etki göstermemesi, kolay uygulanabilmesi, depolama 

sürecinde stabil olup aktivitesini yitirmemesi, ekonomik olması ve çevreye zararlı etkilerinin 

olmaması gibi özelliklere sahip olması istenmektedir.  Konvansiyonel teknolojiler klor, klor 

dioksit, ozon ve perasetik asit de dahil olmak üzere suyun dezenfeksiyonu için en yaygın 

kullanılan proseslerdir. Kimyasal dezenfektanlara ek olarak, atık su arıtımında dezenfeksiyon 

amacıyla uzun yıllardır ultraviyole (UV) radyasyonu kullanılmaktadır. Isıl işlemlerin neden 

olduğu kalite kayıpları ve enerji sarfiyatı gibi nedenlerden dolayı geleneksel dezenfeksiyon 

prosedürlerine alternatif olarak yeni metotlar araştırılmıştır (Collivignarelli ve ark., 2017). 

Suların dezenfeksiyonu için yaygın kullanılan başlıca teknikler kısaca Çizelge 1 de 

açıklanmıştır.  

 

Suyun Kimyasal Yöntemlerle Dezenfeksiyonu 

Dezenfektan etkinliği, optimal dozların korunmasını sağlayan kritik su kalitesi değişkenlerinde 

belirli limitlerin oluşturulması ve takip edilmesi ile izlenmelidir. Kritik su kalitesi değişkenleri 

suyun organik madde içeriğini temsil etmektedir. Suda bulunan organik materyal, 

dezenfeksiyon yan ürünlerinin birikmesini ve oluşumunu önlerken, çapraz kontaminasyonu 

önlemek için olması gereken minimum etkili dozların korunmasını doğrudan etkilemesi 

sebebiyle önemli bir parametredir. Kimyasal riskleri azaltırken mikrobiyal risklere karşı 

maksimum koruma sağlayacak en uygun dezenfeksiyon yönteminin seçimi, dezenfeksiyon yan 

ürünlerinin oluşumu ve birikmesi açısından da değerlendirilmelidir (Gil ve Allende, 2018). 

Ozon, klor dioksit, hidrojen peroksit gibi yöntemler suyun dezenfeksiyonu için işletmelerde 

kullanılan en yaygın kimyasal yöntemlerken fiziksel yöntemlerin başında ultraviyole radyasyon 

ile dezenfeksiyon gelmektedir.  

 

Ozon ile dezenfeksiyon 

Ozon kimyasal yapı olarak üç oksijen atomundan oluşan inorganik bir moleküldür. Basınç ve 

sıcaklık gibi belirli koşullar altında kısa ömürlü oksijen atomlarına ayrılan oldukça kararsız bir 

maddedir. Ozonun oksitleyici gücünden yararlanılarak bakteri, protozoa, virüs ve mantarların 
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bütünlüğünü oluşturan makromoleküller bileşikleri parçalanabilmektedir. Tarım sektöründe 

bitkilerin yetiştirilmesi ve üretilmesinde; gıda, sanayi, tekstil ve kağıt sektörlerinde ise suyun 

dezenfeksiyonununa ek olarak hem içme suyu hem de atık suyun işlenmesinde yaygın olarak 

kullanım alanı bulmaktadır. Ozonun suyun dezenfeksiyonunda kullanımı kalıntı içermeyecek 

şekilde güvenli bir kullanım alanı sunar. Ayrıca suyun özelliklerini, özellikle de tadını 

değiştirmeden ve daha az zararlı yan ürün üreterek sanitasyon sağlanmış olur (Remondino ve 

Valdenassi, 2018). Yapılan araştırmalarda ozonlanmış su sayesinde mikrobiyal popülasyon 

azaltılırken, bazı taze kesilmiş meyve ve sebzelerin raf ömrünü uzatıldığı bildirilmiştir. Düşük 

konsantrasyonlarda ve kısa temas sürelerinde etkinliği, toksik olmayan ürünlere dönüşmesi 

nedeniyle ozon uygulamasının kullanımı geleneksel dezenfektanlara iyi bir alternatif olarak 

önerilmektedir (Beltrán ve ark., 2015). Ozon gazının kararsız yapıda olması kullanılacağı yerde 

ve miktarda üretilip suya dozajlanmasını gerektirir. Ozonun stabil olmayan bu halinin yarattığı 

depolanamama sorunu, kullanımı açısından dezavantaj yaratmaktadır.   

 

Klor ile dezenfeksiyon 

Klor gıda endüstrisinde sulu çözelti olarak uygulanan en yaygın kimyasal dezenfeksiyon 

yöntemidir.  Klorlama işleminde istenilen verimin sağlanabilmesi için klorun suyun depoya 

alınmasından önce eklenmesi gerekmektedir. Patojenleri etkisiz hale getirmek, toplam 

mikrobiyal yükü indirgemek, hasat sonrası ve işleme proseslerine kullanılan ekipman da dahil 

olmak üzere klorun gıda endüstrisinde birçok kullanım amacı bulunmaktadır. Klorun yaygın 

kullanımının temel nedenleri en ucuz dezenfeksiyon yöntemi olması ve minimum seviyede 

nitelikli personel gerektirmesidir. Su dezenfeksiyonu amacıyla yaygın kullanılan formları 

genellikler gaz haldeki klor, kloraminler ve özellikle sodyum hipoklorittir. Dezenfektan gücü 

klora eşit ve bazı durumlarda yüksek olan başka bir bakterisidal ajan klor dioksittir ve bu gaz 

keskin koku, suda çözünme özelliği ile kararsız yapıları ile bilinmektedir. Dezenfeksiyon 

etkinliği kullanılan klor formunun yanı sıra sudaki organik maddelerin içeriği, pH ve sıcaklığa 

bağlıdır. Araştırmalar klor kullanımında sıcaklığın arttırılması ile mikrobiyal inaktivasyonun da 

arttırıldığını göstermektedir. Klor formlarının sebep olduğu oksidasyon tepkimeleri virüslerden 

protozooya kadar çok çeşitli mikroorganizmaların inaktivasyonuna katkıda bulunurken; bu 

mekanizmanın enzim sistemlerinin inaktivasyonu veya protein sentezinin kesintiye uğraması 

şeklinde olabileceği bildirilmiştir (Collivignarelli ve ark., 2017; García-Ávila ve ark., 2022; 

Simpson ve Mitch, 2022). Klor formlarının su dezenfeksiyonunda kullanımının başlıca 

sınırlandırmaları parazitlere karşı sınırlı ve azaltılmış etkinlik, arıtılmış suda fazla miktarda 

organik materyalin varlığı ile güçlü bir koku ve istenmeyen tat oluşumunu kapsamaktadır 

(Arnold ve Colford, 2007). 

 

Hidrojen peroksit ile dezenfeksiyon 

Hidrojen peroksit (H2O2) başta dezenfeksiyon ve sterilizasyon olmak üzere, fumigant, 

antiseptik, koruyucu özelliği sayesinde çok yönlü kullanım amacı içermektedir. Çevre dostu 

olarak kabul edilen bu bileşen mantarlar, mayalar, bakteriler, sporlar ve virüsler gibi çeşitli 

mikroorganizma türleri üzerinde inaktivasyon etkisine sahiptir. Hidrojen peroksitin dezenfektan 

gücü klor ve ozona benzer şekilde yüksek oksitleyici özelliğinden ileri gelmektedir. Bakteri 

veya virüsün dış hücresini okside ederek dış duvarın hasar görmesi nedeniyle bu 

mikroorganizmaların fonksiyonlarını durdururlar. Araştırmalar hidrojen peroksitin %0,5 

konsantrasyon ile 1 dakika uygulama süresinde virüsidal ve bakterisidal aktivite gösterirken, 

uygulama süresinin 5 dakikaya uzatılması ile fungisidal aktiviteye sahip olduğunu 

belirtmektedir (Pottage ve ark., 2010; Bharti ve ark., 2022).  Hidrojen peroksit diğer 

dezenfeksiyon yöntemlerinin tersine kullanımı sırasında dezenfeksiyon yan ürünü oluşturmadan 

sadece su ve oksijene ayrışarak çevresel olarak zararsız olduğu için çok yönlü bir oksidan olarak 
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kabul edilmektedir. Ancak yüksek oksitleyici gücüne rağmen kararsız yapıda olması, 

hazırlanmasının zor olması, etkin bir dezenfeksiyon sağlanması için nispeten yüksek maliyetlere 

sahip olması su alanında hidrojen peroksit kullanımını sınırlandırmış durumdadır. Bu sebeple 

hidrojen peroksit, suların dezenfeksiyonunda sıklıkla ultraviyole radyasyon ve ozon gibi 

sistemlerle kombine halde kullanılan bir tekniktir (Collivignarelli ve ark., 2017; Azim ve ark., 

2020). 

 

Çizelge 1. Suyun dezenfeksiyonu için tercih edilen başlıca yöntemler  

    (Wirtanen ve Salo, 2003; Collivignarelli ve ark., 2017; Iordache ve Woinaroschy, 2020)  
Dezenfeksiyon 

Aracı 

Avantajları Dezavantajları 

Klor Yüksek geçerlilik süresine (yaklaşık 1 yıl) 

sahiptir. 

Yüksek dezenfeksiyon etkinliği sağlar. 

Kullanımı kolay ve ekonomiktir. 

Düşük konsantrasyonlarda etkilidir.  

Geniş mikrobiyal spektruma sahiptir. 

Uzun temas süresi gerektirir. 

Yan ürün oluşumu gerçekleşir. 

Aşındırıcı etkiye sahiptir. 

Renk bozulmalarına sebebiyet 

veebilir. 

Klor dioksit Özellikle pH 8.5 ve üzerinde iyi oksitleme 

gücüne sahiptir. 

Trihalometan yan ürünleri oluşturmazlar. 

Klordan daha etkilidir. 

Kısa temas süresi ve düşük 

konsantrasyonda etkinlik sağlar. 

Hızlı hazırlık ve dozlama 

gerektirir. 

40℃ üzerindeki sıcaklıklarda 

kararsız yapı ve patlayıcı özellik 

gösterir. 

Klora göre daha yüksek maliyet 

gerektirir. 

Yan ürün oluşumu gerçekleşir. 

Yerinde üretim gerektirir. 

Ozon Oksidant dezenfeksiyonlar içerisinde en 

yüksek oksidasyon kapasitesine sahiptir. 

Biyolojik, mikrobiyolojik ve mikro 

kirletici bileşiklerin tamamen ortadan 

kaldırılmasını sağlarlar. 

Pestisitlerin yok edilmesinde de 

etkilidirler.  

Kısa temas süresinde etkinlik sağlar. 

Hızlı hazırlık ve dozajlama 

gerektirir. 

Yerinde üretim gerektirir. 

Enerji tüketimi yüksektir.  

Yönetim maliyeti yüksektir.  

Aşındırıcı etkiye sahiptir. 

Kolay inaktive olur. 

Ultraviyole 

radyasyon 

Güvenli ve etkilidir. 

Çok kısa sürelerde (3-5 saniye) 

dezenfeksiyon gerçekleşir.  

Suyun tat, koku, pH ve rengini etkilemez. 

Yüksek dezenfeksiyon etkinliği sağlar. 

Yan ürün oluşumuna sebep olmaz. 

Büyük su dağıtım sistemleri için 

uygun değildir, yalnızca kısa su 

dağıtım sistemlerinde 

uygulanabilir.  

Yüksek düzeyde bulanıklık, renk 

veya çözünür organik madde 

içeren sular için uygun değildir. 

Enerji tüketimi yüksektir. 

Maliyet yüksektir. 

 

Ultraviyole radyasyon ile dezenfeksiyon 

Suyun klor ile dezenfeksiyonu kullanılan en eski ve temel yöntemlerden olmasına rağmen, 

özellikle toksik özellik gösteren dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluşması araştırmacıları farklı 

yöntem arayışlarına yönlendirmiştir. Alternatiflerine karşı rekabetçi maliyetleri ve genel 

uygulanan dozlarında dezenfeksiyon yan ürünleri oluşturmaması gibi öne çıkan yönleri 

sayesinde ultraviyole radyasyon suyun dezenfeksiyonunda kullanılmaya başlanmıştır 

(Templeton, 2014). Ultraviyole radyasyon bir optik radyasyon türü olarak pratikte kullanımı 
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açısından UV-A (400-315 nm), UV-B (315-280 nm) ve UV-C (280-200 nm) olmak üzere 

sınıflandırılmaktadır. Mikroorganizmaların inaktivasyonunda UV-C sıklıkla tercih edilen 

aralıkta dalga boylarına sahiptir (Meulemans, 1987). Yaklaşık 100 yıldan beri UV 

inaktivasyonu bilinmesine rağmen, su dezenfeksiyonu için güvenilirliği konusunda bu 

teknolojinin uygulanmasını engelleyen birçok endişe bulunmaktaydı. Bu sebeple UV 

uygulamasının su dezenfeksiyonu için kullanımı son birkaç on yılda popülerlik kazanmış, UV-

C ve ozon kombinasyonunun daha iyi sonuç verdiği gözlenmiştir (Sommer ve ark., 2008). 

İşletme alanı ve gıdaların yıkanmasında kullanımının yanı sıra içme suyu dezenfeksiyonunda 

da tercih edilen UV-C uygulaması çevre dostu ve en basit yöntemlerden birisi olarak 

bilinmektedir. UV filtrenin, depodan sonra işletmeye ilk su dağıtımının yapılmasından önce 

kurulması gerekmektedir ve dezenfeksiyonun etkin bir şekilde gerçekleşebilmesi tortu, 

bulanıklık yapıcı materyallerin uzaklaştırılmasına yüksek oranda bağlıdır. Bununla birlikte 

kullanılan suyun debisi, ışık geçirgenliği, kimyasal özellikleri, mikrobiyolojik yükü ve temas 

süresi işlemde etkili olan diğer parametrelerdir (Gayán ve ark., 2011; Koca ve ark., 2018). 

İşletmelerde Kullanılan Suyun Sertlik Yönünden İncelenmesi 

Sularda sertlik, karbonat, sülfat gibi belirli anyonlarla çökelti oluşturmak için tepkimeye giren 

tüm iki değerlikli metal katyonlardan kaynaklanmaktadır. Sertliğe sebebiyet veren başlıca metal 

katyonlar kalsiyum ve magnezyum olmakta, bunların konsantrasyonunun toplamı sularda 

toplam sertlik ifadesine karşılık gelmektedir. Genellikle mg/L kalsiyum karbonat (CaCO3) 

olarak ifade edilir (MacAdam ve Parsons, 2004; Swain ve ark., 2020) Suların sertlik yönünden 

sınıflandırılmasında kullanılan limitler Çizelge 2’de gösterilmektedir.  

 

     Çizelge 2. Su sertliğinin sınıflandırılması (MacAdam ve Parsons, 2004) 
Su sertlik derecesi Konsantrasyon (CaCO3 mg. L-1) 

Yumuşak 50 ve altı 

Orta yumuşak 50-100 

Hafif sert 100-150 

Orta sert 150-250 

Sert 250-350 

Aşırı sert 350 ve üzeri 

 

Su kalitesinde önemli bir etmen olarak görülen su sertliği büyük ölçüde kaynağa bağlıdır. 

Sularda sertlik genellikle borularda, valflerde ve/veya proses ekipmanı yüzeylerinde birikebilen 

kalsiyum ve magnezyum iyonlarından kaynaklanmaktadır. Özellikle temizleme ve sanitize etme 

işlemlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesinde doğrudan etkili olan bir parametredir. 

Araştırmalar sert suların deterjan ve bazı durumlarda dezenfektan etkinliğini azalttığını 

göstermektedir. Sertlik sularda lezzet aroma ve içilebilirliği etkilemesinin yanı sıra bazı gıda 

materyallerin çözünmesini de zorlaştırabilmektedir (Bhagwat, 2019; Jayashantha, 2020). 

Bununla birlikte sert suların bir gıda işletmesinde kullanımı tıkanıklığa neden olarak borulardaki 

su akışının engellenmesi, ısı değiştiricilerinin çalışma hacminin azalması, ısı geçişinin 

engellenmesi, daha sık bakım çalışmalarına ihtiyaç duyulması, cihazların zamanından önce 

yenilenmesi gibi teknolojik ve ekonomik sorunlara yol açabilmektedir (Dobersek ve Goricanec, 

2008). Su sertliğinin, suyun asitlendirilmesi, kalsiyum karbonat çökelmesi gibi bazı kimyasal 

yöntemlerle kontrol edilmesi ve iyon-değişim reçineleri, ters osmos, nanofiltrasyon gibi 

membran teknikleri ile azaltılması endüstriyel ölçekli başvurulan yöntemler arasındadır (Asan, 

2019). 

Filtrasyon gözenekli filtre ortamından yalnızca suyun geçmesine izin veren, safsızlıkları 

oluşturan maddeleri tutan basit bir tekniktir. Filtre ortamı olarak kum, aktif karbon ve kırma taş 
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gibi gözenekli materyallerden yararlanılmaktadır. Erişilebilirliği, ekonomik olması ve etkinliği 

sayesinde kum en yaygın kullanılan su filtrasyon ortamıdır. Kum ile filtre etmede genellikle ön 

arıtma aşaması olarak yer alan bir basamak kullanılır. Ön arıtmada su oksidasyonun azalması 

için pH’nın ayarlanması, havalandırma ünitesi ile oksijenin konsantrasyonunun artırılması ve 

çöken kalıntıların ayrılması için katı ayırma ünitesinde belirli sürede tutulmasını kapsamaktadır. 

Bu basamakların takibinde su ince katılarında kum filtrasyonu ile kolayca ayrılabilir (Al-Ghouti 

ve ark., 2019). Ancak suyu filtre etmede kullanılan yöntemler bunlarla sınırlı kalmayıp boyut 

ve basınç gereksinimlerine göre sınıflandırılarak farklı görevler için kullanılmaktadır.  Örneğin 

mikrofiltreler (2 ila 0,1 µm ve 1–4 bar) askıda kalan partikülleri alıkoymak için, ultrafiltrasyon 

(0,1 ila 0,005 µm ve 2–7 bar) ise bakteri ve virüsleri uzaklaştırma amaçları ile kullanılmaktadır. 

Tuzlar gibi çözünmüş bileşenlerden suyun ayrılmasında ise nanofiltrasyon (0,005- 0,0005 µm 

ve >6 bar) ve ters osmoz (<0,5 nm ve >10 bar) kullanılmaktadır (Gonzalez-Perez ve ark., 2018). 

 

Sonuç 

Su birçok gıdada bir bileşen olmasının yanı sıra, yetiştirme, boşaltma, yıkama, salamura, buz 

üretimi gibi çeşitli işlemlerde, sanitasyon ve hijyen programlarında kullanım alanı bulmaktadır. 

Gıda endüstrisinde birçok uygulama alanı bulan suyun kalitesi, gıda üretim sistemlerindeki 

ürünler ve işlemler üzerinde büyük etkiye sahiptir. Tatlı su kaynakları ve özellikle yüksek 

kaliteli tatlı su kaynakları artan nüfus, kentleşme, küresel iklim değişikliği gibi faktörlerin etkisi 

ile giderek azalmaktadır. Hem nicelik hem de nitelik olarak tatlı su kaynaklarının mevcudiyeti, 

gıda güvenliği, üretimi ve raf ömrünün gibi birçok etmen için hayati önem taşımaktadır. Gıda 

işletmelerinde kullanılan suların mikrobiyal ve fiziksel yönden güvenli olmaması, gıdalardaki 

mikrobiyel yükün artmasına dolayısıyla tüketici sağlığını tehdit etmektedir. Bu sebeple kaliteli 

su temini gıda güvenliği ile yakın ilişki içerisinde olan bir konudur.  
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Özet 
Mikroorganizmalar aracılığıyla çeşitli ürünlerin elde edilmesi hayli ilgi gören bir biyoteknolojik 

proses olup, bunlardan bir tanesi de mikrobiyal polisakkarit (MP) üretimidir. Mikrobiyal 

polisakkaritler mikroorganizmalar tarafından üretilen ve çoğunlukla hücre dışı ortama 

salgılanan karbonhidrat yapılı biyopolimerler şeklinde ifade edilmektedir. Bu polisakkaritler 

çeşitli fonksiyonlara ve geniş bir kullanım alanına sahiptir. Kıvam artırıcı, stabilizör, 

mikroenkapsüle edici ajan, dolgu maddesi, gıda kaplama ve paketleme maddesi olarak 

yararlanılabilen mikrobiyal polisakkaritlerin şekerlemeler, süt ürünleri, unlu mamuller, 

içecekler, donmuş ürünler ve salata soslarına kadar çeşitli ürün kategorilerini kapsayan üretim 

süreçlerinde yer aldığı görülmektedir. Bu polisakkaritlerin üretiminde kullanılan 

mikroorganizmalar Acetobacter, Rhizobium, Agrobacterium, Pseudomonas, Salmonella, 

Alcaligenes, Sarcina sp. (bakteriyel selüloz üretimi); Leuconostoc, Lactobacillus, 

Streptococcus, Weissella, and Pediococcus sp. (dekstran üretimi); Aureobasidium pullulans 

(pullulan üretimi); Gluconobacter albidus (levan üretimi) şeklinde örneklenebilir. Elde edilecek 

olan mikrobiyal polisakkaritlerin özellikleri proses değişkenlerine (kullanılan mikroorganizma, 

üretim ortamı içeriği ve üretim koşulları, vb.) bağlıdır. Proses koşulları değiştiğinde üretilen 

mikrobiyal polisakkaritlerin kimyasal yapılarında değişiklik olabilmekte ve bu durumda 

polisakkaritlerin fiziksel ve reolojik özellikleri de değişebilmektedir. Değişen bu özellikler 

nedeniyle polisakkaritlerde viskozite, film oluşturma, jelleşme, emülsifikasyon, enkapsülasyon 

özellikleri bakımından varyasyonlar görülebilmektedir. Bunun yanı sıra üretim süreçleri, 

kullanılan üretim ortamının niteliğine (sentetik veya kompleks ortam kullanımı) göre alt akım 

işlemlerinin operasyonel zorluk/kolaylık ve buna paralel olarak maliyeti bakımından detaylı 

fizibilite çalışmalarına tabi tutulmaktadır. Sentetik ortam kullanılarak gerçekleştirilen 

biyoprosesler başta maliyetli olsa dahi, ürün eldesi ve saflaştırma safhalarında kolaylık ve 

avantaj yaratarak telafi sağlayabilmekte; bunun tam aksine kompleks ortamlar (atıklar) üretim 

ortamı olarak kullanıldığında, hammadde maliyeti düşerken alt akım işlemleri zor ve maliyetli 

olabilmektedir. Dolayısıyla mikrobiyal polisakkarit üretimi, fizibilite ve optimizasyon 

çalışmalarıyla desteklenerek yeni üretim alternatiflerinin oluşturulmasına ve gelişmeye açık bir 

Ar-Ge potansiyeline sahiptir. Mikrobiyal polisakkarit üretiminin gerçekleştirilmesinde gıda 

endüstrisi atıkları ve/veya yan ürünlerinin hammadde girdisi olarak değerlendirilmesi, 

sürdürülebilir atık yönetimi ve sürdürülebilir mikrobiyal polisakkarit üretimi kapsamında dikkat 

çeken bir yaklaşımdır. Örneğin, üzüm, balkabağı, patates, fıstık, vb. ürünlerin kabukları, küspe, 

melas, buğday kepeği gibi çeşitli atıklar şeker, selüloz, hemiselüloz, nişasta, lignin, pektin 

kaynağı olabilmektedir. Bu çalışmada sürdürülebilir atık yönetimi ve biyoprosesler kapsamında 

çeşitli yan ürün ve atıkların üretim hammaddesi niteliğinde değerlendirilerek mikrobiyal 

polisakkaritlerin elde edilmesine yönelik çalışmalara genel bir bakış ve değerlendirmelerin 

sunulması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mikrobiyal polisakkaritler, gıda endüstrisi atıkları, sürdürülebilir üretim.  
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Giriş 

Gıda atıkları, biyopolimer üretiminde kullanılabilecek ekonomik substratlardır. Gıda endüstrisi 

yan ürünleri /atıklarının değerlendirilmesiyle elde edilen biyopolimerler çeşitlilik göstermekte, 

bu polimerlerin üretminde mikrobiyal üretim son yıllarda öne çıkmaktadır. Bu üretimlerde 

substrat olarak kullanılan çeşitli atıklar ve biyopolimer üretiminde değerlendirilmesine (Şekil 

1) yönelik çeşitli uygulamalar mevcuttur (Gautam et al., 2022). 

 
Şekil 1. Gıda endüstrisi atıklarının çeşitli yöntemlerle değerlendirilerek biyopolimer üretiminde 

kullanımı (Gautam et al., 2022) 

Mikroorganizmalar tarafından üretilen ve çoğunlukla hücre dışı ortama salgılanan karbonhidrat 

yapılı biyopolimerler, mikrobiyal polisakkaritler (MP) olarak adlandırılmaktadır. Hatta, hücre 

dışına salgılanmaları nedeniyle mikrobiyal ekzopolisakkaritler olarak da ifade 

edilebilmektedirler. Bu ekzopolisakkaritler de yapılarındaki basit şekerlere göre 

homopolisakkaritler ve heteropolisakkaritler olarak ikiye ayrılmaktadır. Homopolisakkaritler, 

tek tip monosakkaritlerin tekrarlanan birimlerinden oluşmakta iken heteropolisakkaritler, 

yapılarında farklı monosakkaritler bulundurmaktadır. Selüloz, levan, kurdlan, pullulan 

homopolisakkaritler grubunda olup, ksantan ve jellan heteropolisakkaritlerdendir.  

Mikrobiyal polisakkaritlerin üretiminde, çeşitli mikroorganizmalar kullanılmaktadır. Levan 

üretiminde Bacillus, Gluconobacter, Rahnella, Aerobacter, Erwinia, Streptococcus, 

Pseudomonas, Zymomonas; kurdlan üretiminde Alcaligenes, Agrobacterium, Pseudomonas, 

Bacillus, Rhizobium cinsleri; bakteriyel seslüloz üretminde Acetobacter, Rhizobium, 

Agrobacterium, Pseudomonas, Salmonella, Alcaligenes, Sarcina; dekstran üretiminde 

Leuconostoc, Lactobacillus, Streptococcus, Weissella, and Pediococcus gibi çok sayıda 

mikroorganizma kullanılabilmekte; gellan üretiminde Pseudomonas elodea; pullulan 

üretiminde Aureobasidium pullulans, Rhodototula bacarum, Cytaria barioti; skleroglukan 

üretiminde Sclerotium rolfsii; ksantan gam üretiminde ise Xanthomonas campestris’ten 

yararlanılmaktadır (Dağbağlı ve Göksungur, 2005; Demirci ve Arıcı, 2008; Schmid, Meyer ve 

Sieber, 2011; Mohite ve Patil, 2014; Ergene ve Avcı, 2016; Alizadeh-Sani ve ark., 2019; Singh, 

Kaur ve Kennedy, 2019; Chen ve Wang, 2020; Hundschell, Jakob ve Wagemans, 2020; Kothari, 

Das, Patel ve Goyal, 2021; Bhat ve ark., 2022). 

Endüstriyel olarak üretilen ilk mikrobiyal polisakkarit ksantandır. Ksantan katkı maddesi olarak 

kullanıldığı gıdanın reolojik özelliklerini değiştirmekte ve tad algısını güçlendirmekte, ayrıca 

stabilizör ve emülgatör olarak da kullanılmaktadır. Bu polisakkaritin soslar, kaplamalar, 

içecekler, süt ürünleri, fırıncılık ürünleri, donuk gıdalar olmak üzere çeşitli ürün gruplarında 
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kullanımı yaygındır (Bhat ve ark., 2022). Ayrıca gellan gam süt ürünleri ve şekerleme 

endüstrisinde jelleştirici; skleroglukan yağ endüstrisinde koyulaştırıcı ve stabilizör; kurdlan gam 

koyulaştırıcı, jelleştirici, yağ ikamesi, stabilizör, kıvam artırıcı; dekstran fırıncılık, süt ürünleri, 

şekerleme, prebiyotik ve bitkisel formül ve karışımlarda kıvam arttırıcı veya jelleştirici olarak 

kullanılan suda dağılabilen veya çözünebilen polimerik karbonhidratlardandır (Demirci ve 

Arıcı, 2008; Ergene ve Avcı, 2016; Alizadeh-Sani ve ark., 2019; Schmid, Meyer ve Sieber, 

2011; Chen ve Wang, 2020; Kothari, Das, Patel ve Goyal, 2021). 

Pullulan ekonomik öneme sahip bir MP olup, kaplama ve ambalaj malzemesi, aroma ve 

baharatlar için mikroenkapsüle edici ajan olarak ve düşük kalorili ürün formülasyonlarında 

nişasta yerine kullanılmaktadır. Ayrıca yapıştırıcı, bağlayıcı ve kıvam artırıcıdır. Gıda 

ürünlerinin üretiminde diyet lifi veya dolgunlaştırıcı olarak, stabilizör fonksiyonları için de 

kullanılmaktadır (Singh, Kaur ve Kennedy, 2019). Aljinatlar ve levan, yine benzer amaçlarla 

stabilizör ve jelleştirici olarak kullanılmakta iken kitosan, ayrıca antimikrobiyal ve asitliği 

azaltma amaçlı da kullanılmaktadır. Zira kitin ve kitosan bazik karakterlidir. Bunun aksine 

selüloz, pektin, agar ve karragenanlar gibi pek çok polisakkarit nötral veya asidik karakterlidir 

(Dağbağlı ve Göksungur, 2005; Ergene ve Avcı, 2016).  

Gıda endüstrisi açısından önem taşıyan bir diğer mikrobiyal polisakkarit olan bakteriyel selüloz 

ise ilk olarak 1800’lü yıllarda fark edilmiştir. Sirke fermentasyonu sırasında asetik asit 

bakterileri tarafından sentezlenen ekzopolisakkaritlerin “sirke anası” nı oluşturduğu ve yapılan 

araştırmalarda sirke anasının yapı ve özelliklerinin bitkisel selülozla aynı olduğu görülmüştür 

(Cacicedo et al., 2016). Özellikle de orman varlığının geleceği açısından bitkisel bazlı selüloz 

üretimi yerine alternatif selüloz kaynağı olan bakteriyel selüloz, ayrı bir öneme sahiptir (Akoğlu 

ve ark., 2010). Gıda ve bitkisel formülasyonların hazırlanması gibi uygulama alanlarının yanı 

sıra kozmetik endüstrisinde de bakteriyel selülozdan yararlanılmaktadır (Mohite ve Patil, 2014). 

Mikrobiyal polisakkarit üretimine olan ilgi ve yönelimin artmasındaki etkenler aşağıda 

sıralanmıştır (Dedhia ve ark., 2022): 

- Mikroorganizmaların gerçekleştirdiği biyokimyasal reaksiyonlara bağlı olarak elde 

edilen ürünler tekdüze özellikler göstermemekte, bu nedenle viskozite, film oluşturma, 

jelleşme, emülsifikasyon ve enkapsülasyon özellikleri farklılık göstermektedir. 

- Mikrobiyal polisakkaritler, diğer kaynaklardan elde edilen polisakkaritlere göre daha 

saf olmaktadır (örneğin bakteriyel selüloz).  

- Mikrobiyal polisakkarit üretiminde hedeflenen verim, polisakkarit yapısı ve 

özelliklerine göre fermentasyon proses koşulları (ortam bileşenleri, üretim koşulları ve 

kullanılan suş vb.) düzenlenebildiğinden üretimde esneklik mümkün olmaktadır. 

- Üretimde gıda atıklarının kullanılması, maliyeti düşürebilmektedir. 

- Polisakarit üretimi gerçekleştirilirken diğer faydalı metabolitler veya atıkların 

bünyesindeki biyoaktif bileşenler de ekstrakte edilebilmektedir.  

- Mikrobiyal polisakkarit, polisakkaritlerin giderek artan üretim ihtiyacını 

karşılamaktadır. (biyosensörler, nanoformülasyonlar, ilaç ve bitkisel ürünler, yağ 

ikameleri, kıvamlı gıdalar, prebiyotiklerin hazırlanmasında polisakkaritlerin kullanımı 

yaygınlaşmakta, üretim ihtiyacı artmaktadır). 

Mikrobiyal polisakkarit üretimine bakıldığında, üretimi gerçekleştiren mikroorganizmalar 

kadar kullanılan substrat / üretim ortamı da oldukça önemlidir. Son yıllarda, gıda endüstrisi 

atıkları veya yan ürünlerin üretim ortamı olarak kullanılması, döngüsel ekonomi yaklaşımıyla 

son yıllarda yapılan pek çok çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır (Jayasekara ve ark., 

2022). Böylece üretimler daha ekonomik ve çevreci bir boyuta taşınabileceği gibi bu faydaların 

sürdürülebilir olması da mümkün olmaktadır. Atıkların dönüşümüyle üretilen mikrobiyal 
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polisakkaritlerin de dahil olmaya başladığı çevreci üretim hedeflerinde ambalaj teknolojisi de 

yer almaktadır. Bunun temel nedeni, konvansiyonel plastik üretiminin çevreci bir proses 

olmamasıdır. Zira petrol bazlı klasik plastik üretim proseslerinde yüksek enerji girdisi, yüksek 

miktarlarda CO2 salınımının neden olduğu sera etkisi ve nihayetinde küresel ısınmanın 

tetiklenmesi gibi sorunlar mevcuttur (Arıkan ve Bilgen, 2019). Dolayısıyla üretim süreçlerinde 

gıda atıklarının değerlendirilmesi, aynı zamanda yeşil ve yenilenebilir hammaddeler ile çevre 

dostu üretimlerin de yolunu açmaktadır (Tsang ve ark., 2019). Bu çalışmada, mikrobiyal 

polisakkarit üretimine genel bir bakış ve bu üretimde gıda endüstrisi yan ürünleri ve atıkları 

kullanılarak yapılan çalışmalar derlenmiştir. 

Gıda Endüstrisi Yan Ürünleri ve Atıklarından Mikrobiyal Polisakkarit Üretimi 

Gıda endüstrisi yan ürünleri ve atıkları; polisakkaritler, proteinler (enzimler dahil), diyet lifleri, 

yağ asitleri, aroma bileşikleri ve biyoaktif bileşenler gibi değerli bir içeriğe sahip olduğu için 

çeşitli endüstriyel proseslerler için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır (Babu ve ark., 2022). 

Zira üretim ortamı olarak kullanılan ve çeşitli katkılar ile zenginleştirilmiş substratlar yerine atık 

maddelerdeki besin içeriğinin substrat olarak kullanılması, iyi bir atık yönetimi ve döngüsel 

ekonomi yaklaşımıyla değerlendirilebilmektedir. Mikrobiyal polisakkarit üretiminde 

değerlendirilebilecek olan atıklar melas (Almeida et al., 2008; Hungund and Gupta, 2010; Wu 

and Liu, 2013), hurma şurubu (Moosavi-Nasab et al., 2011; Mohammadkazemi et al., 2015; 

Gallegos et al., 2016), meyve atıkları (Çakar et al., 2014; Castro et al., 2012; Premjet et al., 

2007), atık sular (Chen et al., 2013), süt endüstrisi atıkları, mısır koçanı asit hidrolizatı (Huang 

et al., 2014), buğday samanı (Toda et al., 1997) gibi çok çeşitli ve farklı özelliklerde 

olabilmektedir. Örneğin, mikrobiyal ksantan gam üretiminde hurma ekstraktı, şeker pancarı 

melası, peynir altı suyu, gliserol, mutfak atıkları hidrolizatı, portakal kabukları, şarapçılık atık 

suları vb. çeşitli atıklar kullanılabilmektedir (Bhat ve ark., 2022). Hedeflenen üretim hacmine 

göre, laboratuvar ölçekli ürün eldesi veya biyoreaktörlere taşınan büyük ölçekli üretimler 

mümkün olabilmektedir. Küçük ya da büyük ölçekli, tarımsal atıkların kullanımını da kapsayan 

mikrobiyal ksantan üretimi akım şeması Şekil 2’de (Bhat ve ark., 2022) verilmiştir. 

 
Şekil 2. Mikrobiyal ksantan gam üretim aşamaları (atıklar veya sentetik ortam kullanılarak) 

(Bhat ve ark., 2022) 
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Her ne kadar atıkların değerlendirilmesi ile gerçekleştirilebilecek olan mikrobiyal polisakkarit 

üretiminde hammadde maliyetinin düşmesi yönündeki avantaja dikkat çekilse de alt akım 

işlemlerinin zor ve maliyetli olabileceği göz önüne alınmalıdır. Atıkların karbon kaynağı olarak 

değerlendirilmesi için çeşitli ön işlemlerin yapılması gerekliliği de bir diğer önemli noktadır. 

Buna karşılık mikrobiyal üretim ortamı olarak sentetik ortam kullanımının başlangıçta maliyetli 

olması, saflaştırma ve ürün eldesi sırasında operasyonel kolaylık ile telafi edilebilir görünse 

dahi, planlanan üretimin özelinde spesifik denemeler ve optimizasyon çalışmalarına göre ideal 

koşullar netlik kazanmaktadır. Örneğin pullulan üretiminde, melas gibi bir atığın 

değerlendirilmesi için ağır metallerin ve mikrobiyal gelişmeyi engelleyen diğer inhibitörlerin 

ayrılarak üretimin artması amacıyla katyon değiştirici reçine, sülfürik asit, trikalsiyum fosfat, 

potasyum ferrosiyanür ve EDTA, sülfürik asit+aktif kömür ile muamele gibi ön işlemler 

gerekmektedir (Lazaridou ve ark., 2002; Roukas, 1998).  

Endüstriyel uygulamalarda oldukça yaygın kullanılan bir diğer mikrobiyal polisakkarit de 

bakteriyel selüloz (BC) olup, yüksek saflıkta kristalizasyon, oldukça hidrofilik (su kaldırma 

özelliği oldukça iyi), yüksek polimerleşme derecesine ve üstün mekanik özelliklere sahip 

olduğu ifade edilmekte (Revin ve ark., 2018), bu özellikleriyle iyi bir diyet lifi kaynağı, kalori 

düşüren bir ingredient, tekstür iyileştirici ve biyoplastik ambalaj film malzemesi olarak 

kullanılabildiği bilinmektedir (Khan and Kamal, 2021). Statik yöntem veya karıştırmalı kültür 

yöntemi gibi yöntemlerle, farklı tip biyoreaktörlerde (hava kaldırmalı reaktör, dönen disk 

reaktör, biofilm reaktör, akışkan yatak reaktör, karıştırmalı tank reaktör gibi) üretilebilmektedir. 

Saflaştırmaya yönelik alt akım işlemleri ise öncelikle hücre kalıntılarını uzaklaştırmak amacıyla 

çeşitli ajanların kullanımı, yıkama, organik ve inorganik safsızlıkların giderilmesine yönelik asit 

ve alkali muameleleri, ağartma solüsyonu ile muamele ve kurutma gibi adımları içermektedir 

(Dinler ve Tekeli, 2017). Hedeflenen üretim ve proses gerekliliklerine göre bu basamaklar 

planlanarak optimize edilmekte olup bu üretim detayları ve parametrelerinden bağımsız olarak 

atık maddelerin değerlendirildiği bir BC üretimine yönelik örnek bir çalışmadan temel 

uygulama adımları (Castro ve ark., 2011) Şekil 3’te gösterilmiştir. 

 
Şekil 3. Gluconacetobacter swingsii ile farklı karbon kaynaklarından (Hestrin-Schramm (HS-M) 

ortamı, şeker kamışı suyu ve ananas kabukları) BC üretimi akım şeması (Castro ve ark., 2011). 
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Mikrobiyal polisakkarit üretimde karbon kaynağı olarak farklı atık maddelerin kullanımı, 

kullanılan kültür ve proses koşulları gibi farklı parametreler bulunmaktadır. Farklı parametreler 

kullanılarak gerçekleştirilen MP üretim çalışmalarına ait bilgiler, Çizelge 1’de verilmiştir. 

Bunlardan, Gluconobacter sucrofermentans bakterisi kullanılarak peynir altı suyunun 

değerlendirildiği bakteriyel selüloz üretimi (Revin ve ark., 2018), Aureobasidium pullulans P56 

bakterisi kullanılarak hidrolize patates nişastasının değerlendirildiği pullulan üretimi 

(Göksungur ve ark., 2011) ve Zymomonas mobilis DSM 12496 ile atık baklava şerbetinden levan 

üretiminin gerçekleştirildiği (Ömeroğlu ve ark., 2022) mikrobiyal polisakkarit üretim 

çalışmaları dikkati çekmektedir.  

 

      Çizelge 1. Çeşitli atıklardan elde edilen MP’ler ve üretimde kullanılan mikroorganizmalar 

Kullanılan Atık 
Kullanılan 

Mikroorganizma 

Üretilen 

MP 
Kaynak 

Katı meyve atıkları 

Komagataeibacter 

sucrofermentans DSM 

15973 

 

 

 

Bakteriyel 

selüloz 

Andritsou ve 

ark., 2018 

Peynir altı suyu 
Gluconobacter 

sucrofermentans 

Revin ve ark., 

2018 

Şekerlemecilik atıkları 
Komagataeibacter 

sucrofermentans 

Efthymiou ve 

ark., 2022 

Okara (soya sütü/tofu üretiminde 

proteinli yan ürün) Gluconacetobacter 

xylinus 

Taokaew ve 

ark., 2022 

Ananas kabuğu atık suyu 
Anwar ve ark., 

2021 

Atık hindistan cevizi suyu Acetobacter xylinum 
Windarsih ve 

ark., 2021 

Yağı alınmış pirinç kepeği 

Aureobasidium 

pullulans 

 

Pullulan 

 

 

Singh ve Kaur, 

2019 

Turunçgil kabukları, üzüm posası, 

balkabağı kabuğu, kabuklu yemiş 

atıkları (kabuk), melas, taze ve 

kurutulmuş fındık kabukları 

Oktay ve ark., 

2022 

Hidrolize patates nişastası 
Aureobasidium 

pullulans P56 

Göksungur ve 

ark., 2011. 

Susam tohumu (yağlı) posası A. pullulans KY767024 
Mirzaee ve ark., 

2020 

Mısır koçanı 

Aureobasidium 

pullulans 

Begüm ve ark., 

2019 

Kavun kabuğu özütü, karpuz 

kabuğu özütü, üzüm posası özütü, 

melas çözeltisi, peynir altı suyu, 

tatlı patates özütü, şeker pancarı 

küspesi özütü, soğan kabuğu özütü, 

havuç kabuğu özütü 

Müjdeci ve ark., 

2019 

Patlıcan atığı 
Pektin ve 

pullulan 

Kazemi ve ark., 

2019 

Portakal kabukları  

 

Xanthomonas 

campestris  

 

 

 

 

 

Ksantan 

Mohsin ve ark., 

2018  

Şarapçılık atık suları 
Ronˇcevi ́c ve 

ark., 2019 

Peynir altı suyu laktozu 
Niknezhad ve 

ark., 2015 
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Evsel (mutfak) atıklar Li ve ark., 2016 

Atık ekmek 

Xanthomonas 

campestris,  

pelargonii, hortorum 

Demirci ve ark., 

2019 

Atık baklava şerbeti 
Zymomonas mobilis 

DSM 12496  

Levan 

Ömeroğlu ve 

ark., 2022 

Muz, portakal, limon kabukları Bacillus megaterium 
Kanakdande ve 

ark., 2016 

 

Peynir altı suyu 

 

Leuconostoc 

mesenteroides 

Levan ve 

dekstran 

Siddiqui ve ark., 

2014 

 

Dekstran 

Esmaeilnejad- 

Moghadam ve 

ark., 2019. 

Meyve pulpları Str. thermophilus 
Karadeniz ve 

ark., 2021 

Musa sapientum (muz çeşidi) 

kabuğu 

Rahnella variigena 

ICR191 
Kurdlan 

Rofeal ve ark., 

2022 

Portakal atığı Alcaligenes faecalis 
Mohsin ve ark., 

2019 

 

Polisakkaritlerin, belirtilen kullanım alanları dışında da değerlendirilebildiği inovatif ambalaj 

tasarımları gibi alternatif uygulama alanları mevcuttur. Bu tasarımlar içerisinde, petrol bazlı 

plastikler yerine selüloz, lignin, kazein, lipidler, vb. organik bileşenlerden üretilip, genellikle 

gliserol gibi plastikleştirici ajanların kullanımıyla ambalaj filmi haline getirilen “biyoplastik” 

ambalajlar özellikle son yıllarda daha da öne çıkmaktadır.  Zira oldukça pahalı olan saf 

substratlar (glukoz) yerine lignoselüloz, nişasta, pektin gibi değerli bileşenleri içeren atık 

maddeler (örneğin meyve ve sebze atıkları), fermentasyona uygun duruma getirilecek şekilde 

bir ön muameleye tabi tutulmak ve gereken takviyeler yapılmak suretiyle çevreci biyoplastik 

ambalajlara işlenmektedir. Hatta kullanılan atıkların bünyesindeki biyoaktif bileşenler, ambalaj 

içeriğine geçtiği ölçüde ambalaj filmini fonksiyonelleştirmekte (antimikrobiyal, antioksidan 

karakterli film oluşumu), ambalaj içeriğindeki pH değişimlerinin görsel olarak algılanmasını 

sağlayabilen akıllı ambalaj özelliğine dahi sahip olabilmektedir (Li ve ark., 2022). Atıklardan 

üretilen mikrobiyal polisakkaritlerin ambalaj uygulamalarına bakıldığında, BC ile yapılan 

çalışmaların yoğunluğu dikkati çekmektedir. Örneğin Efthymiou ve ark. (2022), şekerleme 

üretimi atıklarını kullanarak Komagataeibacter sucrofermentans ile gerçekleştirdikleri 

fermentasyon sonucu statik kültür yöntemiyle bakteriyel selüloz üretimini gerçekleştirmiş olup, 

ürettikleri bu BC’nin biyo-bazlı ambalaj materyallerinde mekanik özellikleri desteklemek üzere 

kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Bir başka çalışmada ise hint inciri kabuklarından 

Lactiplantibacillus plantarum kullanılarak BC üretilmiş olup bu ürün, ayrı ayrı meyve bazlı yan 

ürünlerle (nar kabukları ve melası) ile muamele edilerek antimikrobiyal maddelerle 

zenginleştirmiştir. Çilek ambalajlamada kullanılan film sayesinde çileklerin hem raf ömr artmış 

hem de ağırlık kaybında (fire) azalma görülmüştür (El-Gendi ve ark., 2023).  

 

Sonuç 

Artan ihtiyaçlar, talepler ve buna paralel olarak gelişen teknolojinin etkisiyle pek çok alanda 

olduğu gibi gıda endüstrisinde de yenilikçi, ekonomik, çevreci ve yenilenebilir nitelikteki 

kaynaklar ve üretim süreçleri hedeflenmekte, böylece sürdürülebilir kalite ve çeşitliliğe sahip 

ürün/üretim odaklı yaklaşımlar benimsenmektedir. Gıdaların en önemli bileşenlerinden biri olan 

ve aynı zamanda gıda proseslerinde çeşitli teknolojik amaçlarla geniş kullanım alanı bulan 

polisakkaritler de çeşitli yenilik ve alternatiflerin yaratıldığı literatür çalışmalarına konu 
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olmaktadır. Polisakkaritlerin üretimi, kontrollü koşullarda mikroorganizmalar tarafından 

gerçekleştirilebilmekte (mikrobiyal polisakkaritler), söz konusu üretimde zengin içeriği 

nedeniyle gıda endüstrisi yan ürünleri ve/veya atıkları değerlendirilebilmektedir. Böylelikle 

hem çevreci hem de yenilenebilir kaynaklara dayandırılan üretim sürecinin aynı zamanda 

maliyeti de düşürülmüş olmaktadır. Elde edilen mikrobiyal polisakkaritlerin endüstrinin çeşitli 

alanlarında kullanılabildiği, toksik özellik göstermedikleri ifade edilmektedir. Bir başka deyişle, 

klasik üretim yöntemleri ile elde edilen polisakkaritleri (örneğin ağaç gövdesinden elde edilen 

selüloz) aratmayan ve hatta proses koşullarına göre fizikokimyasal özellikleri modifiye 

edilebilen polisakkaritlerin üretilmesi mümkün olmakta, bu da farklı amaçlara uygun olabilecek 

ürün çeşitliliğini sağlamaktadır. Meyve kabuklarından melasa, süt endüstrisi atık suları, filtratlar 

veya peynir altı suyundan çeşitli tahılların kepeği veya hidrolizatlara değin pek çok atık 

maddenin mikrobiyal polisakkarit üretimi için substrat olabileceği görülmektedir. Ksantan, 

gellan, pullulan, levan, selüloz, dekstran gibi polisakkaritlerin, çeşitli ürün grupları için kıvam 

artırıcı, jelleştirici, stabilizör olarak kullanıldığı teknolojik fonksiyonlarının yanı sıra son 

dönemlerde petrol bazlı plastiklerin yerine biyoplastik olarak ifade edilen çevreci ambalaj 

tasarımlarında kullanımına yoğunlaşan çalışmalara da rastlanmaktadır. Gelecek beklentileri ise 

bu uygulamalardaki Ar-Ge faaliyetleri ve optimizasyon çalışmalarının yoğunluk kazanmasıyla 

gıda atıkları veya yan ürünlerinden mikrobiyal polisakkarit eldesinde ölçek büyütme ve 

özellikle biyoplastik ambalaj uygulamalarının endüstriyel düzeye ulaştırılması ve 

yaygınlaştırılması yönündedir. 
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Özet 
Gıda kaybı ve israfı, ulusal ve küresel anlamda büyük bir sorun olduğu gibi atık yönetim 

sistemleri üzerinde de ağır bir yüktür. Dünyada bitkisel üretime dayalı birçok atık oluşmaktadır. 

Bu kayıp ve israfın yönetimi, üreticiler, tüketiciler özellikle de yerel yönetimlerin duyarlılığı ve 

sorumluluk almasıyla mümkündür. Hâlen dünyada üretilen gıdanın yaklaşık 1/3’inin (1.3 milyar 

ton) kayıp ya da israfla yok olduğu ve bunun değerinin yaklaşık 990 milyar dolar olduğu 

bilinmektedir. Dünyada bitkisel üretime dayalı gıda arz miktarındaki azalışın nedeni öncelikle 

üretime dayalı, sonrasında ise bitki hastalık ve zararlılarının yol açtığı verim kaybıdır. Eğer bu 

düşüş üretimden değil, bitki hastalık ve zararlılarından ya da hasat sırasında yapılan çeşitli 

hatalardan kaynaklı ise gıda kaybı, perakende ya da tüketim aşamasındaki hatalardan 

kaynaklanıyorsa gıda israfı adını almaktadır. Bu çalışma, bitkisel biyobozunur atıkların 

kompostlanarak değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Gıda israfının önlenmesi ve oluşan gıda 

atığının yönetimi konusunda bitkisel biyobozunur atıkların geri dönüşüm yollarından biri olan 

kompostlama, doğa açısından ekosistemdeki bir geri dönüşümdür. Türkiye’de tarım sektörü ve 

özellikle de bitkisel faaliyet alanları bazı illerin ekonomisinin bel kemiğini oluşturmaktadır. 

Tarım ekonomisinde girdi olarak en büyük payı ise gübre oluşturmaktadır. Bu bağlamda, yerel 

yönetimlerin paydaşlığı ve desteği ile bitkisel biyobozunur atıkların kompostlanmasının 

Türkiye’nin en önemli sorunlardan olan atık yönetimi ve gıda israfı ile kimyasal gübre 

sorununun çözümüne katkı sağlaması mümkündür. Bu çalışmada, kaynakların etkin 

kullanılması temel alınarak, tarımda biyobozunur atıkların geri dönüşümü farklı bakış açıları ile 

değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bitkisel biyobozunur atık, Gıda israfı, Gıda kaybı, Kompost, Döngüsel 

ekonomi 

 

Abstract 
Food loss and waste is a major problem nationally and globally, as well as a heavy burden on 

waste management systems. There are many wastes based on plant production in the world. The 

management of this loss and waste is possible with the sensitivity and responsibility of 

producers, consumers, especially local governments. It is known that approximately 1/3 (1.3 

billion tons) of food produced in the world is lost or wasted, and its value is approximately 990 

billion dollars. The reason for the decrease in the amount of food supply based on plant 

production in the world is primarily production-based and then the loss of yield caused by plant 

diseases and pests. If this decrease is not caused by production, but by plant diseases and pests 

or various mistakes made during harvest, food loss is called food waste if it is caused by mistakes 

at the retail or consumption stage. This study was carried out to evaluate plant biodegradable 

wastes by composting. Composting, which is one of the recycling ways of plant biodegradable 

wastes for the prevention of food waste and the management of food waste, is a recycling in the 
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ecosystem in terms of nature. In Turkey, the agricultural sector and especially the fields of plant 

activity constitute the backbone of the economy of some provinces. Fertilizer constitutes the 

largest share in the agricultural economy as an input. In this context, it is possible that the 

composting of herbal biodegradable wastes, with the partnership and support of local 

governments, will contribute to the solution of waste management, food waste and chemical 

fertilizer problem, which are among the most important problems of Turkey. In this study, the 

recycling of biodegradable wastes in agriculture has been evaluated from different perspectives, 

based on the effective use of resources. 

Keywords: Vegetable biodegradable waste, Food waste, Food loss, Compost, Cyclical 

economy 

 

Giriş 

Sanayileşmenin, 19. yüzyılın ortalarından itibaren hızlanmasıyla bireyler de daha çok tüketime 

yönelmiş, bunun sonucu olarak oluşan atık miktarı da çok hızlı bir biçimde artmıştır (Yaman, 

2012). Diğer taraftan teknolojik gelişmelerin etkisiyle farklılaşan üretim ve tüketim süreçleri de 

atık miktarının artmasına ve bu atıkların içeriklerinin değişmesine yol açmıştır. Katı atık miktar 

ve hacminde meydana gelen bu artışlar katı atık yönetiminin hem çevre hem de insan sağlığı 

bakımından oldukça önemli ve zorunlu olduğunu ortaya çıkarmıştır. Katı atık yönetimi, atıkların 

ortaya çıkmasından bertarafına kadar, ekonomik, sosyal ve çevresel yönden en faydalı 

yöntemlerin uygulanmasıdır (Keskin Benli ve Altıntaş, 2022). Sürdürülebilir atık yönetimi için 

sistemin çevresel ve ekonomik sonuçlarını incelemek ve bu mekanizmanın sürekliliğini 

sağlamak gereklidir (Yaman, 2012). Atıkların yönetilmesi çevre ve insan sağlığı için çok önemli 

bir konudur. Atıkların sürdürülebilir yönetilmesi anlayışında atıklar ekonomiye ve doğaya 

kazandırılması gereken hammaddelerdir. Bu bakımdan atıkların geri dönüşümü ve farklı 

amaçlarla değerlendirilmesinin önemi büyüktür. Bu çerçevede tarımsal atıklar, ekonomiye ve 

doğaya kazandırılması gereken materyallerdir (Yaldız ve Külcü, 2018). Hükümetler, şirketler 

ve toplumlar israfı önlemek ve aynı zamanda atıkların toplumda oluşturduğu olumsuz etkileri 

azaltmak için döngüsel ekonomiye başvurmaktadırlar. Doğrusal ekonomide uygulanan model 

“al-kullan-at modeli" iken döngüsel ekonomide hammadde, enerji, su gibi tüm kaynakların uzun 

süre kullanılması esasına dayanır. Döngüsel ekonomide ürün kaynak ve materyaller sürekli 

olarak akışta ve kullanımda kalmakta, atıklar en aza indirilmekte; kaçınılmaz olarak oluşan 

atıklar ve kalıntılar ise geri dönüştürülerek ve geri kazanılarak yönetilmektedir (Balbay ve ark. 

2021). Bundan dolayı çoğu ülkenin biyo-ekonomiye yöneldiği görülmektedir. Biyo-ekonomide 

tamamıyla biyolojik odaklı ürünler yer almakta, yenilenebilir ve biyolojik metodlarla ürünler 

gıda, enerji, ilaç, kimyasal ve mal olarak yeniden sisteme dönmektedir (Kök, 2021). 

İsraf TDK tarafından ‘‘Gereksiz yere zaman, para, emek ve benzeri harcama, savurganlık’’ 

şeklinde tanımlanmaktadır. Atık ise; amaçlandığı biçimin dışına çıkmış ürün olarak 

nitelendirilmektedir (Yılmaz ve Çilingir, 2021). Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde atık; “üreticisi 

veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya 

da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya malzeme” biçiminde tanımlanmıştır (Anonim, 

2015). Dünyada tarımsal üretimin artmasıyla birlikte bitkisel ve tarımsal endüstri atıkları yıldan 

yıla artmaktadır. Örnek olarak semt pazarlarında on binlerce liralık ürün hiç bir işe yaramadan 

yok olup gitmektedir. Her geçen yıl dünyada insanların tüketmesi için üretilen gıdanın ortalama 

beşte biri kadarı ziyan olmaktadır (Kök, 2021). Tarımsal üretim sürecinde yayılan sera gazının 

çevre kirliliğine de katkısı çok büyüktür. Tarımsal ürünlerin tüketilmeden atılmasıyla, 

üretimlerinde kullanılan su, toprak,  enerji gibi girdiler ve emek boşa gitmektedir (Yılmaz 

Tuncel, 2019). Bu gıdaların üretilmesi sürecinde ortaya çıkan sera gazları küresel ısınmanın ve 

beraberinde iklim değişikliğinin en büyük sebeplerindendir (Kök, 2021). Küresel karbon 
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emisyonunun yaklaşık %10’u tüketilemeyen gıdalar ile ilişkilidir (FAO, 2022). Ayrıca bitkisel 

üretimde ortaya çıkan bu kayıplar küçük ölçekteki üreticiler için gelir kaybı, tüketiciler içinse 

fiyatların yükselmesi anlamına gelmektedir (Kök, 2021). Tüketilmeden atılan gıdalar temel 

olarak “gıda kaybı” ve “gıda atığı” olarak tanımlanmaktadır. “Gıda kaybı”, gıdaların üretim 

zincirinde üreticiler ile tedarikçiler arasındaki süreçte meydana gelen zayiattır. Uygun olmayan 

hasat, depolama, paketleme koşulları ve nakliye esnasında oluşan kayıplar bu gruba girmektedir. 

“Gıda atığı” ise, yenilebilir durumdaki gıdanın daha çok tüketici veya perakendeci tarafından 

çöpe atılmasını anlatmaktadır (Yılmaz Tuncel, 2019). Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 

tanımlamasına göre gıda miktarındaki düşme hasat sonrası veya üretim sırasındaysa «gıda 

kaybı», perakende ya da tüketici düzeyindeyse «gıda israfı» adını alır (FAO, 2020). Gıda kaybı, 

insan tüketimi için mevcut olan yenilebilir gıda miktarının tedarik zinciri aşamasında yaşanılan 

azalmadır. Gıda israfının temelinde gıdaların hizmet sektörü kapsamında, dağıtım ve hane halkı 

aşamasında hala değerli iken, ıskartaya ayrılması ya da çöpe atılması kararı yer almaktadır 

(FAO, 2020). Gıda kaybı ve israfı sadece gıda maddelerinin kaybedilişi değil, aynı zamanda 

enerji, öz kaynak israfı, su, zaman, ulusal ve küresel ölçekte atık yönetim sistemleri üzerinde de 

ciddi bir yük olarak varlığını sürdürmektedir. Teorik olarak israf edilen gıdaların %60’ının geri 

kazanılabileceği ya da dönüştürülebileceği düşünüldüğünde, konunun ne kadar önemli olduğu 

daha iyi anlaşılmaktadır. Gıda israfı ekonomiyi, toprak verimliliğini, tarımı, doğal kaynakları, 

çevre ve doğal dengeyi, iklimi ve küresel ısınmayı, sağlığı, sosyal eşitlik ve gelir dağılımını,  

uluslararası ilişkileri ve politikaları, ülkelerin gelişme çabalarını ve daha birçok alanı ciddi 

anlamda etkileyen oldukça karmaşık bir konudur. Bu sebepten gıda israfı dünya genelinde 

acilen önlem alınması ve çözüm üretilmesi gereken bir konudur (Tekiner ve ark. 2021). Gün 

geçtikçe daha da önemli hale gelen bu konuya yönelik uğraşıların ve çözüm önerilerinin sivil 

inisiyatif ve kamu eliyle değerlendirilmesi, desteklenmesi insan oğlunun gelecek yılları için 

önemli bir sorunun ortadan kalkmasına fayda sağlayacaktır. Gıda israfı ve gıda kaybı 

konularında geniş kapsamlı çalışmalara yer verilmelidir. Bu çalışma sürdürülebilir çevre, 

sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir gıda için döngüsel ekonomi anlayışıyla bitkisel 

biyobozunur atıkların geri kazanımının toprağa faydalı bir ürün olan kompost haline 

dönüştürülmesini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 

Tarımda Atıkların Geri Dönüşümü 

Dünyanın hızla küreselleşmesi, tüketicilerin talep ve beklentilerinin artması, sorunların 

karmaşık hale gelmesiyle birlikte toplumsal duyarlılık da artmış gıda kayıplarının azaltılması ve 

açlıkla mücadele son derece önemli hale gelmiştir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 

(FAO), her yıl dünyada üretilen toplam gıda miktarının 1/3’ünün (1,3 milyar ton) israf edildiğini 

ve bu kaybın ekonomik değerinin 990 milyar dolar olduğunu belirtmektedir (Tekiner ve ark. 

2021).  Buna karşılık dünyanın %10' unun aç olduğu bilinmektedir (Maçin, 2021). Birleşmiş 

Milletler (BM) raporlarında dünyada 690 milyon insan açlık çektiği belirtilmiş ve kötü beslenme 

koşullarının giderek yaygınlaşmasından dolayı 2030 yılı sıfır açlık hedeflerine ulaşmanın 

mümkün olamayabileceği ifade edilmiştir (Unicef, 2022). Nüfustaki artış, küresel ısınma ve 

refah seviyesinde meydana gelen artış nedeni ile 2050 yıllara gelene kadar üretilen gıda maddesi 

miktarının günümüz değerlerine oranla %50-%70 artırılması gerektiği öngörülmektedir 

(Açıkgöz, 2021). Küresel gıda israfının sorumlusu yüzde 56 ile gelişmiş ülkeler, yüzde 44 ile 

gelişmekte olan ülkelerdir. Ülkelerin sosyal ve ekonomik farklılıklarına göre gıda israfı ve kaybı 

da miktar ve içerik olarak farklılık arz etmektedir. Gelişmiş ülkelerde gıda daha çok israf 

edilirken, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde gıda kayıpları ön plana çıkmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde perakende ve tüketici kaynaklı gıda kayıp ve israfı yüzde 40'ı aşmaktadır 

(Özçiçek-Dölekoğlu ve ark. 2014). Türkiye İsraf Raporuna göre, Türkiye de yıllık 26 milyon 

ton gıda israf olmaktadır. Bu israf miktarı milli gelirin %15’ine ve maddi karşılık olarak 555 
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milyar Türk Lirasına tekabül etmektedir (Tekiner ve ark. 2021). Artan nüfusa paralel olarak 

gıda güvencesinin sağlanabilmesi için, hasat öncesi ve sonrasında gıda kaybının en aza 

indirilmesi, fazla gıdanın yeniden dağıtımı, gıdanın atık olmasının önüne geçilmesi ve tarımsal 

üretimde verimliliğin çevreye olumsuz etki yaratmayacak şekilde artırılması zorunluluğu 

bulunmaktadır (Anonim, 2020). Tarımsal üretimin sadece sera gazı oluşumuna etkisi 

düşünüldüğünde yüksek düzeyde atığın yol açtığı çevresel, ekonomik ve sosyal sonuçlar 

sürdürülebilirliğe olumsuz etki yapmakta her bireyin yaşamını etkilemektedir. 

Bitkisel atıklar iki gruba ayrılabilir. Bunlar evsel bitkisel atıklar ve evsel olmayan bitkisel 

atıklardır. Evsel atıklar meyve sebze ve diğer bitkisel ürünlerin tüketim amacıyla lokanta, ev ya 

da sanayi mutfağında kullanımdan önce atılan kabukları, yaprakları, çiçekleri, çekirdekleri, kök 

ve sapları olarak değerlendirilebilir. Evsel olmayan bitkisel atıklar grubunda da kentsel ve kırsal 

alanlarda yetişen ağaçların ve bitkilerin dalları, yaprakları, kabukları ve meyveleri sayılabilir 

(Yaman, 2012). Biyobozunur atık ise Kompost Tebliğinde “Park, bahçe ve evler ile lokantalar, 

satış noktaları, gıda üretim ve benzeri tesislerden kaynaklanan oksijenli veya oksijensiz ortamda 

bozunmaya uğrayabilen atıklar” olarak tanımlanmıştır (Anon., 2015). Kaynakların geri 

dönüşümünün ve etkin kullanımının büyük önem kazandığı günümüzde sürdürülebilir bir çevre 

için, tarımsal faaliyetlerle oluşan atıkların değerlendirilmesinin önemi büyüktür. Bu amaçla 

bitkisel atıklar tarımda girdi olarak değerlendirilebilmektedir (Çolakoğlu, 2018). Bitki besleme 

uzmanlarının ‘besin elementi’, çiftçilerin ise ‘gübre’ olarak tanımladığı kavram, temel olarak 

bitkilerin doğal yaşam döngüsü için toprak tarafından veya dışarıdan bitkiye yeterli miktar ve 

oranlarda verilmesi zorunlu olan mineral gıdaların tümüdür (Yıldız, 2018).  Bitkisel üretimde 

artışın verimliliğin artırılmasıyla mümkün olduğu, bunun da en etkili yollarından birisinin 

gübrenin doğru kullanımı olduğu bilinmektedir. Verimliliğin artmasında gübrelerin % 50 

civarında payı bulunmaktadır. Gübreleme bitkide kaliteyi arttırmada, verimi arttırmada ve 

toprağın iyileştirilmesinde kullanılmaktadır. Ülkemizde petrolden sonra en çok dövizin 

harcandığı mineral gübreler tarımsal üretimin temel girdilerindendir (Eskicioğlu, 2013). 

Ülkemiz topraklarında organik madde miktarı % 3 oranında olması gerekirken % 1’in altındadır 

(Yıldırım, 2021). Aynı zamanda yeşil gübre, hayvan gübreleri, kompost gibi farklı organik 

maddelerin tarımda kullanımının yetersiz olduğu bilinmektedir (İrget ve Cengiz, 2018). Toprak, 

kum, silt, kil ve organik maddeden oluşmaktadır. Bunların içinde toprak ağırlığı veya hacim 

olarak en az miktarda bulunan organik maddedir. Ancak organik maddeler toprağın verimlilik 

potansiyeli için kimyasal ve biyolojik özelliklerinin istenen düzeyde olması açısından büyük 

öneme sahiptir (Gezgin, 2018). Organik gübreler; kompost ya da bitki ve hayvan kökenli 

bileşenlerden oluşur (Yıldız, 2018). Organik gübreler sadece besin maddesi olarak değil, aynı 

zamanda toprağın yapısına, kimyasına ve biyolojik aktivitesine etki ederek toprağın kalitesine 

ve sağlığına destek olurlar (Yıldız, 2018). Bitkisel atıkların değerlendirilerek toprağa 

kazandırılması tarımsal üretimde toprak yapısını iyileştirmek için de gereklidir (İrget ve Cengiz, 

2018). 

Bitkisel atıklar kompost olarak işlendiği zaman toprağın besin elementleri yönüyle 

zenginleşeceği bilimsel çalışmalar ile ortaya konmuştur (Çolakoğlu, 2018). Kompost, 

mikroorganizmalar tarafından kolayca ayrıştırılabilen organik bileşiklerin ayrışması sonucunda 

oluşan stabil mineralize olmuş üründür (Erdin, 1992). Basit olarak kompost, organik maddelerin 

daha basit inorganik ve organik maddelere ayrıştırılmasıdır (TOB, 2022). Kompost, uygun 

yöntemler ve ekipmanlar kullanılması ile katı atık şeklinde bulunan organik maddelerin 

kontrollü bir biçimde mikroorganizmalar tarafından ayrıştırılmasının sağlanmasıyla, toprak için 

yararlı olan humusa benzer bir maddeye dönüşmesidir (TAGEM, 2021). Kompost, aynı 

zamanda bir atık değerlendirme yöntemidir. Organik maddelerin, özellikle biyoçöp içerisinde 

bulunan atıkların kompost yapılarak ayrıştırılması, humus haline getirilmesi en akılcı ve en 
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doğal ekolojik-ekonomik manada bir çevrim ve geri kazanımdır (Erdin, 1992). Kompostlaştırma 

işleminin genel hedefleri; ayrışabilir özellikteki organik maddeleri biyolojik olarak stabil hale 

dönüştürmek, katı atıklarda mevcut olabilen böcek yumurtalarını, patojenleri ve diğer 

istenmeyen organizmalar ile yabani ot tohumlarını ortadan kaldırmak, maksimum azot, fosfor 

ve potasyum içeriğini sağlamak, bitki gelişmesini destekleyen ve toprağı iyileştirici özelliği olan 

bir ürün üretmektir (Eskicioğlu, 2013). İyi bir kompost, organik madde ve yararlı organizmalar 

ile bitki besin elementi, açısından zengindir. Toprakta 5 cm kalınlığındaki kompost organik 

gübre ile birarada uygulandığında 1 hektar alanda 170 ton kadar su tutulmasını sağlamaktadır 

(Yıldırım, 2021). Böylece kompostlamayla sulama 1/10, gübreleme 1/5 oranında 

azaltılabilmekte olup, bu da gübreleme maliyetinin %38 düşmesi anlamına gelmektedir 

(Baybara Demir, 2022). Kompostlaştırma, doğada her yerde devam eden bir süreçtir ve 

ekosistemde meydana gelen besin geri dönüşümüdür. Kompost yapımı, bu doğal olayın çok iyi 

incelenip taklit edilmesiyle meydana gelen bir prosesler zinciridir (TOB, 2022). 

Kompostlaştırma uygulaması temelde açık sistem ve kapalı sistem olmak üzere iki farklı şekilde 

yapılmaktadır. Kompostlaştırma, açık sistemlerde namlu halinde düzenlenmiş yığınlarda 

gerçekleştirilmektedir. İşlem sırasında mikroorganizmaların (aerob) ihtiyaç duyduğu oksijen, 

statik sistemlerde fanlardan hava verilerek, karıştırmalı yığın sistemlerinde ise yığınlar 

karıştırıcılarla düzenli olarak karıştırılarak temin edilmektedir. Kapalı sistemlerde yapılan 

kompostlaştırma süreci ise ortam şartlarından izole edilmiş ortamlardır (Yaldız ve Külcü, 2018). 

Kaynağından ayrı ayrı toplanmış olan biyoatıkların kompost haline getirilmesi organik madde 

geri kazanımında ulusal strateji durumundadır. Belediye atıklarının kompost yapılmasında 

kaynağında ayrı toplamayla birlikte toplanan atıkların seçimin yapılması da gereklidir. Kompost 

prosesinde sebze ve meyve atıkları ile park ve bahçe atıkları öncelikli olarak kullanılırken, 

hayvan gübresi ile tarım ve orman atıkları da birlikte planlanmalıdır (TAGEM, 2021). 

Yaygın Kompost Yapma Yöntemleri 

Soğuk kompost yapımı: Kahverengi ve yeşil materyal karıştırılıp 4-6 ay bekletilerek kompost 

yapılmaktadır. 

Sıcak kompost yapımı: Kahverengi ve yeşil materyal karıştırılır, haftada bir kez ters çevrilir 

ve sulanır. Bu yöntemde 4-6 hafta içinde kompost elde edilmektedir. 

Yığın yöntemi: Atık materyal yığın haline getirilerek sıcak ya da soğuk kompost uygulaması 

yapılmaktadır. 

Silo tanklarda kompost yapımı: Atık materyal üstü açık olan düşey silo tankına konulur. 

Sıcaklık, oksijen ve nem otomatik olarak belli bir düzeyde tutularak, belirli aralıklarla 

havalandırılır, karıştırma yapılmaz. 4-6 hafta içinde kompost oluşmaktadır. 

Kule tipi tanklarda kompost yapımı: Bu yöntemde materyalin sistemde sürekli karışması 

ayrışmanın hızını artırmaktadır. Gelişmiş tanklar kullanıldığında 40 saat içinde kompost elde 

edilebilmektedir. 

Varil yöntemi: Varil şeklinde, telden kutu içine materyal ve aktivatörler konularak, bir eksen 

etrafında dönüş olacak şekilde karıştırma yapılmasıyla 45-60 gün içinde kompost yapımı 

gerçekleştirilmektedir. 

14 gün yöntemi: Materyalin üç dört günde bir kez karıştırılarak bu esnada nem ilave 

edilmesiyle 14 günün sonunda kompost hazır hale gelmektedir (Çolakoğlu, 2018). 

Türkiye’de ve dünyada hızla artan nüfus, tarım ve sanayi sektöründeki gelişmelerle birlikte atık 

miktarları da artış göstermektedir. Türkiye’de 2016 yılında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

verilerine göre, 31.6 milyon ton belediye atığı toplandığı, bunların %29’unun bertaraf edildiği,  

%61.2’sinin düzenli olarak depolandığı, %9.3’ünün geri kazanımla değerlendirildiği ve sadece 

%0.5 kadarının kompost yapıldığı görülmektedir (TAGEM, 2021). Türkiye’de belediye 

atıklarının %50'den daha fazlası organik maddelerden oluşmaktadır. Diğer sektörlerden gelen 
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gıda atıkları da hesaba katıldığında biyobozunur atıklar en çok görülen türlerinden biridir 

(Maçin, 2021).  Türkiye’de günlük kişi başına ortalama 1.5 kg çöp oluşmakta bu çöpün yarısı 

da organik karakterli çöpten meydana gelmektedir. Bu çöplerin mutfakta tasnifi sağlanarak yılda 

yaklaşık olarak 22 milyon ton kompost yapımında kullanılması mümkün organik yapılı atık ve 

bu atıklardan 11 milyon ton kaliteli kompost elde etme olanağı bulunmaktadır (Gezgin, 2018). 

Fakat Türkiye’de kurumlar çoğunlukla Sıfır Atık hedefine ulaşmak için geri dönüşüm 

faaliyetlerine ve ambalaj atığı yönetimine çalışmaktadır. Tüm biyobozunur atıklar göz önünde 

bulundurulduğu takdirde gerçek anlamıyla Sıfır Atık hedefine ulaşabileceği bilinmelidir. 

Türkiye’de biyobozunur atıkların çoğunluğunu oluşturan gıda atıklarının kaynakları 

incelendiğinde; Biyokütle Enerjisi Potansiyeli Atlası (BEPA) 2020 verilerine göre konut ve iş 

yerlerinden belediyece toplanan 17,7 milyon gıda atığı, tarım sektöründen 62,2 milyon atık ve 

çiftliklerden 198,9 milyon atıktan meydana geldiği tespit edilmiştir (Maçin, 2021). Bu 

uygulamaların tarım ve enerji gibi diğer sektörlere de yayılması bu nedenle önemlidir. Ürün 

grupları itibariyle ele alındığında FAO’nun 2017 yılı verilerine göre en büyük israfın %44’le 

meyve ve sebzede olduğu görülmektedir. Bunu kök ve yumrulu bitkiler izlerken en düşük payı 

balık ve deniz ürünleri almaktadır. Depolanmayan ürünlerin ise israf ve kayıp içinde oranı daha 

azdır (Şekil 3.1).  

 

 
Şekil 1. Ürün israf grupları (Özçiçek Dölekoğlu, 2018) 

 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Avrupa Birliği (AB), Sosyal Sorumluluk için 

İş Çevreleri (BSR), Su Kaynakları Eylem Programı (WRAP) ve BM Çevre Programı (UNEP) 

gibi küresel örgütler ve Amerika’daki Çevre Koruma Ajansı (EPA) gibi devlet kurumları, gıda 

israfı ve gıda kaybını gıda tedarik zincirinde en aza indirmek için çalışmaktadırlar. EPA’nın 

oluşturduğu Gıda Atık Hiyerarşi şemasında belirtildiğine göre gıda kaybı ve israfını önlemenin 

en iyi yöntemi, gıda atıklarını azaltmaktır (Şekil.3.2.). Bu nedenle gıda tedarik zincirinin her 

aşamasında ileri planlama, atık ölçüm protokolleri ile atıkların azaltılması hedefleri gereklidir 

(TÜGİS, 2016).  
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Şekil 2. Gıda Atık Hiyerarşi Şeması (TÜGİS, 2016) 

Gıda atık yönetiminin sürdürülebilir olması için Avrupa'da son yıllarda önemli çalışmalar 

yapılmaktadır. AB gıda atıklarının çevresel zararlarını önlemek amacıyla, 2012 yılında 

biyoekonomi (BE) stratejisini yayınlamış, bu stratejiyi 2018 yılında döngüsel ekonomi bakış 

açısıyla güncellemiş ve 2019 yılında yaptığı daha kapsamlı düzenlemeyle küresel düzeyde Yeşil 

Mutabakat olarak duyurmuştur. Avrupa Yeşil Mutabakatının hedefi nötr iklim, verimli kaynak 

kullanımı ve rekabetçi bir ekonomidir (Maçin, 2021). Yeşil Mutabakat ve Biyoenerji 

stratejisinde planlanan yeşil dönüşüm programında en çok tercih edilen adım atığı oluşmadan 

önlemek, en az tercih edilen adım ise gıdanın bertaraf edilmesidir. Biyoekonomi sisteminde ise 

ilaç sektöründe hammadde olarak kullanılan biokütle en değerli üründür (Şekil.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Gıda Atıkları ve Biokütle Değer Piramidi Sıfır Atık Hiyerarşisi (Maçin, 2021) 
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Sonuç  

Günümüzde kaynakların geri kazanımı ve etkin kullanımı çok önem kazanmış olup, dünya 

nüfusunun büyük bir hızla artması gıda tedarikinin de artmasını zorunlu kılması sebebiyle 

gıdada kayıp ve israfın önüne geçilmesi ihtiyacı doğmuştur. Nüfus artışına paralel olarak gıda 

ihtiyacının karşılanabilmesi için tarımda verimin çevreye olumsuz etki yaratmayacak şekilde 

artırılması ve gıdanın atık olmasının önüne geçilmesi gereklidir. Bu çerçevede doğayla uyumlu 

olması nedeniyle sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir gıda için bitkisel 

atıkların değerlendirilmesi çok önemlidir. Bu zorunluluk beraberinde döngüsel ekonomi 

anlayışıyla bitkisel atık yönetimi sürecinde gıdada geri kazanım tekniklerinin uygulanmasını 

getirmiştir.  

Diğer yandan dünyanın ve ülkemiz topraklarının organik madde içeriğinin yetersizliği ve 

kimyasal gübre kullanımı sorunlarına çözümde katkı da sağlayacağından son yıllarda bitkisel 

atıkların tarımsal alanlarda girdi olarak kullanılması yaygınlaşmıştır. Bitkisel atıkların kompost 

yapılarak yeniden toprağa verilmesiyle hem çevre kirliliği önlenmekte hem de toprağın besin 

elementleri yönünden zenginleşmesi sağlanmış olmaktadır. Türkiye’de tarımda kullanılan 

gübrelerin yaklaşık yüzde yüzü kimyasaldır ve bu gübreler toprağa ciddi zarar vermektedir. Bu 

gübrelerin yarısı toprakta tutulmakta, su kaynaklarına veya atmosfere karışmaktadır. Bitkisel 

biyobozunur atıkların değerlendirilmesi ve kompost yapımına başlanmasıyla toprakta 

düzenleyici işlevi olan gübre değerinde bir madde ortaya çıkarılmaktadır. Kompost kimyasal 

gübre kullanım etkinliğini artırmakta toprağın pH yapısını düzenlemektedir. Türkiye toprakları 

organik madde miktarı bakımından fakir durumdadır.  Kompost topraktaki yararlı bakteri ve 

mantar üretimini teşvik etmektedir. Kompost toprağın nemini korumasına yardımcı olup 

toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzenlemektedir. Kompost, toprağın besin değerinde 

artışı sağlarken aynı zamanda üretimde verimi artırmaktadır. Kompost gübre bitkilerin 

gelişmesine yardımcı olmakta, toprak yapısında yaptığı iyileştirme ile erozyonu önlemede rol 

oynamaktadır. Ayrıca tekniğine uygun yapılan kompostun toprağa uygulanmasının sağlık 

yönünden hiçbir sakıncası bulunmamaktadır. Kompost diğer gübre çeşitleriyle kıyaslandığında 

çok daha ekonomik olup, toprağa uygulanması oldukça kolaydır.  

Gıda kaybı ve israfının ekonomiye ve çevreye olan etkilerinin önlenmesi veya en aza indirilmesi 

üretici ve tüketicilerin ve de özellikle yerel yönetim kademesindeki karar vericilerin 

sorumluluğundadır. Bu anlamda gıda kaybı ve israfında bir yerleşim yerinde yaşayan tüm 

paydaşların duyarlılığı önemlidir. Türkiye’nin Gıda Kayıpları ve İsrafının Önlenmesi, 

Azaltılması ve Yönetimine İlişkin Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planında vizyonu 

“Türkiye’yi gıda kayıplarını ve israfını önleyerek, azaltarak ve yöneterek hem tüketim hem 

üretim bakımından sürdürülebilir gıda sistemlerine katkıda bulunan bir ülke haline getirmek” 

olarak belirlenmiş olup; Bu hedefe ulaşmak ancak, kamu sektörü, sanayi, akademik çevre, sivil 

toplum kuruluşları ve tüketicilerin iş birliği ile mümkündür (FAO, 2020). Bitkisel biyobozunur 

atıkların kompost yapılarak değerlendirilmesiyle, geleceği tehdit eden toplumsal birçok sorunun 

çözümünde, Vatandaş (Hane halkı), Yerel Yönetim ve Bakanlık (Devlet) ve Tarım işletmeleri 

(Özel Sektör) işbirliği içinde tüme varım anlayışıyla büyük bir adım atılmış olacaktır. 
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Özet 
Et ve et ürünleri üretiminin, çiftlikten çatala tüm zincirlerde (üretim, işleme, nakliye ve tüketici 

aşaması) çevre üzerinde olumsuz etkisi bulunmaktadır.  Et endüstrisinde, kesim ve etin ileri 

ürünlere işlenmesi sırasında kan, kemik, deri, iç organlar, boynuzlar, ayaklar gibi büyük 

hacimlerde yan ürünler çıkar. Kesim atıkları, insan veya hayvan sağlık risklerine göre Avrupa 

Birliği ülkelerinde yüksek riskli, orta ve düşük riskli olmak üzere üç kategoride sınıflandırılır. 

Bu atıkların ve yan ürünlerin ekolojik olarak işlenmesi veya imha edilmesi çevre koruma 

açısından önemlidir.  Et işleme zincirlerinde yan ürünlerin değerlendirmesine yönelik yenilikçi 

yaklaşımlar geliştirilmektedir. Kesimhane yan ürünleri zengin protein, yağ, vitamin, mineral 

kaynağı olduğu için yüksek besin değerine sahiptir ve birçok ülkede geleneksel olarak gıda veya 

gıda bileşenleri olarak tüketilmektedir. Proteinlerin jelleşme, köpürme ve emülsifikasyon gibi 

teknolojik kullanımları bulunmaktadır. Protein hidrolizatları sindirilebilirlik, lezzet, 

antihipertansif, antioksidan, antitrombotik ve antimikrobiyal etkiye katkıda bulunabilir. Yağlar 

ise kozmetik endüstrisinde, hammadde olarak biyodizel üretiminde, plastiklere alternatif 

olabilecek biyolojik olarak parçalanabilen plastiklerin geliştirilmesinde kullanılabilir. Mineral 

olarak zengin (fosfor ve kalsiyum gibi) kesim atıkları, evcil hayvan yemleri ve gübre olarak 

kullanılır. Karaciğer, demir ve çinko gibi çeşitli mikro besinlerin kaynağıdır. Ayrıca kan, demir 

eksikliği olan kişiler için ek olarak kullanılabilecek iyi bir heme demir kaynağıdır ve bir 

polipeptit ile ilişkilendirilmesi durumunda demir emilimini arttırdığı rapor edilmiştir. Kesim 

atıklarından tıbbi açıdan önemli olan birçok madde elde edilir ve deri gibi bazı kısımlar yanıklar 

ve ülserler için pansuman olarak kullanılır. Deri endüstrisinde kesim atıkları kullanılarak birçok 

ürün üretilmektedir. Bu derlemede, kesim atıklarının değerlendirilmesi hakkında bilgi vermek 

ve et ürünlerin üretimini daha sürdürülebilir hale getirme fırsatlarını tartışmak amaçlanmıştır. 

Sürdürülebilir et ve et ürünleri ile ilgili yeni uygulamalara özellikle su ve enerji tüketiminin 

çevresel etkilerinin azaltılması, gelecekteki çalışma önerisi olarak sunulabilir. 

Anahtar kelimeler: et ürünleri, atık değerlendirmesi, biyoaktif bileşenler, protein hidrolizatlar, 

sürdürülebilir gıda 

 

Giriş 

Kesim aşamasında kesimhanelerde ve etin et ürünlerine işlenmesi sırasından önemli miktarda 

katı ve sıvı atıklar çıkmaktadır. Her gün milyonlarca ton işleme atığının çıkması ve bu atıkların 

imha edilmesi işletmeler için büyük sorunlara sebep olmakta, bununla birlikte atıkların tekrar 

işleme alınması da önemli bir gidere yol açmaktadır.  Et endüstrisindeki yan ürünler önemsiz 

pazarlama değeri ile düşük değerli kaynaklar olarak kabul edilmekte ve uygun olmayan şekilde 

atıldıklarında çevre kirliliğine neden olmaktadırlar. Et endüstrisi yan ürünleri yağsız etteki 

toplam proteinin sekizde birinden daha fazla protein içermektedir (Aylangan ve Öztan, 2008). 

Et işletmelerinin atıkları kirlilik unsuru olmaktan ziyade yüksek potansiyele sahip geri dönüşüm 

kaynaklarıdır. Atığın çıktığı kaynak ortamında değerlendirilmesi, atığın kaynak olarak 

kullanımını gerektirmektedir. Yan ürünlerin işlenmesi için endüstriyel sistemler bulunmakla 
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birlikte bu atıkların ve yan ürünler doğru ve verimli olarak işlenebilirse ekonomik olabilir.  

Fonksiyonel bileşenlerin üretimi gibi güçlü ekonomik potansiyele sahip olması nedeniyle bu 

yan ürünleri kullanarak yeni ürünler üretmek ve değerini arttırmak iyi bir çözümdür. Tüm yan 

ürünlerin, insan gıdası, evcil hayvan gıdaları, hayvan yemleri, ilaç, gübre ve son zamanlarda 

biyodizel üretimi için değerli ürünlere dönüştürülmesi mümkündür (Bozkurt ve Yüksel, 2022). 

Et endüstrisi yan ürünlerini değerlendirmek, atık olan ürünü işleyerek tüketiciler için arzu edilen 

yenilebilir gıda maddelerine veya ekonomik karlılığı olan yenilebilir olmayan plastikler, ilaçlar 

ve enerji gibi ürünleri üretmek anlamına gelmektedir.  Et yan ürünleri esansiyel amino asitler, 

mineraller ve vitaminler gibi bileşenler yönünden zengin besin kaynağıdır. Yan ürünlerin 

değerlendirmesi ile, teknolojik işlevlere sahip tatlandırıcı bileşikler, su bağlayıcı maddeler, 

emülgatörler üretilebilir. Diğer bir alternatif ise biyoaktif peptitler gibi fonksiyonel bileşenlerin 

üretilmesidir. Kan farklı ürünlerde, kan sosisi, pudingler, kan çorbaları ve krakerler gibi 

geleneksel yiyeceklerde bir bileşen olarak Avrupa ve Asya'da uzun bir kullanım geçmişine 

sahiptir. Kan, protein seviyesinde artış, su bağlama ve emülsiyon kapasitesinin artırılması gibi 

çeşitli teknolojik işlevlere sahip bir bileşendir (Toldra ve ark., 2012; Toldra ve ark., 2021).  

Yan ürünler işlenirken, hijyenin yanı sıra, hayvan hastalıkları da dikkat edilmesi gereken diğer 

bir noktadır (Toldra ve ark., 2021). Farklı ülkeler, bu ürünlerin kullanım potansiyeline ilişkin 

düzenlemeleri ve standartları geliştirmiştir. Bu düzenlemelerin temel amacı tüketicileri olası 

risklerden korumaktır (Madhu ve ark., 2022). FDA (2004), sığır süngerimsi ensefalopatisini 

(BSE) önlemek için, BSE ajanını taşıyabilen yüksek riskli hayvan yan ürünlerini yasaklamak 

üzere kurallar koymuştur. Yenilebilir olmayan hayvansal yan ürünler, insan veya hayvan 

sağlığına olan risklerine göre Avrupa Birliği'nde üç kategoride sınıflandırılmıştır. Kategori-1 en 

yüksek riske sahiptir ve bu kategori altındaki ürünler yakıt veya biyodizel üretimi için kullanılır; 

Kategori-2 yüksek riskli ve ürünleri yakıt, biyodizel, biyogaz veya gübre olarak kullanılır; 

kategori-3 ise en düşük riske sahip ve kesim noktasında insan tüketimine uygundur, ancak 

yenilebilir olmayan içeriği nedeniyle veya ticari veya kültürel nedenlerden dolayı insan 

tüketimine yönelik olmayabilir (örneğin, kesimhanelerde hasta olmayan hayvanlardan alınan 

kan 3. kategoriye aittir). Bu yan ürünler yem ve evcil hayvan gıdası, enerji, gübre, kimyasallar 

ve ilaçlar gibi farklı alanlarda kullanılmıştır. Et yan ürünlerinden yüksek değer yaratacak ve 

çevresel etkisi en az olacak şekilde özellikle 3. kategoride yer alan yan ürünlerde yenilikçi 

yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Teknoloji seçimi, yan ürünün bileşimine, miktarına ve 

hedef maddenin bulunabilirliğine bağlıdır (Toldra ve ark., 2021).  Şekil 1’de et endüstrisi yan 

ürünlerinin değerlendirme alanları gösterilmiştir. Bu derlemede, et yan ürünlerini 

değerlendirmek için yenilikçi yaklaşımlar sunulacaktır ve et üretimini daha sürdürülebilir hale 

getirme fırsatları tartışılacaktır.  

 

Yenilebilir Yan Ürünler 
Yan ürünün değerlendirmesi piyasa talebine bağlıdır. Bir ülkede tüketilmeyen gıda olarak kabul 

edilen bazı yan ürünler başka ülkelerde değerli ürün olarak kabul edilebilmektedir. Kan, 

karaciğer, akciğer, kalp, böbrek, beyin, dalak ve işkembe gibi yan ürünler iyi besin değerine 

sahiptir ve dünyanın farklı ülkelerinde diyetin bir parçasını oluşturur. Domuz yağı veya 

koyun/sığır iç yağı gibi yağ dokusu bakımından zengin diğer ürünler, çoğunlukla enerji 

üretimine katkıda bulunur. Et işletmelerinin atıkları mineral ve vitaminler açısından da zengin 

olmaları nedeniyle tıp, eczacılıkta da kullanılabilirliğe sahiptir. 
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Proteince zengin olan yan ürünlerin değerlendirmesi 

Fonksiyonel bileşenler  

Plazma proteinleri, jelleşme, köpürme ve emülsifikasyon özellikleri nedeniyle teknolojik 

uygulamalarda kullanılmaktadır. Plazma proteinleri ısıl işlemden sonra ısıya dayanıklı bir jel 

oluşturur, ağırlıklarının 1,7 katına kadar suyu tutabilirler, bu özellikleri nedeniyle et ürünlerinde 

doku gelişimine katkıda bulunur ve dilimlenme özelliğini geliştirirler. Hurtado ve ark. (2011) 

tarafından yapılan araştırmada plazma proteinleri fosfat ikamesi olarak sosis formülasyonunda 

kullanılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Fibrinojen ve globulinler yüksek emülsiyon 

kapasitesine sahipken albümin düşük kapasiteye sahiptir. Plazma proteinlerinin antioksidan ve 

antimikrobiyal aktiviteleri, enzimatik hidroliz ile arttırılabilir ve bu formda et emülsiyonlarında 

kullanılabilirler. Plazma proteinlerinin diğer özelliği, iyi çapraz bağlanma yetenekleridir ve 

ticari olarak soğuk ve sıcak koşullarda bağlayıcı olarak kullanılırlar (Jin ve ark., 2021).  

Protein hidrolizatları: biyoaktif peptitler 

Et işletmeleri yan ürünlerinden elde edilen proteinler, kontrollü koşullarda proteolitik 

enzimlerle hidrolize edilerek protein hidrolizatları ve biyoaktif peptitler elde edilmektedir.  

Protein hidrolizi için kullanılan enzimler, pepsin, tripsin, kimotripsin, korolaz PP, papain ve 

Bacillus amyloliquefaciens'ten Neutrase® ve Bacillus licheniformis'ten Alcalase® gibi 

mikrobiyal ticari enzimlerdir (Ryder ve ark., 2016; Toldra ve ark., 2018). Enzimler, 

endopeptidazlar gibi büyük protein parçaları, polipeptitler ve serbest peptitleri üretirler aynı 

zamanda, N ve C terminallerinden küçük peptitleri ve serbest amino asitleri üreten 

ekzopeptidazlar olarak da bu işlemde kullanılabilir (Toldra ve ark., 2021).  

Amino asit sayısı 2 ila 20 arasında olan peptitler biyoaktiviteye sahiptir bu nedenle bu 

peptitlerden hidroliz yoluyla daha düşük moleküler ağırlıklı ekstraktlar hazırlanabilir (Hong ve 

ark., 2019). Biyoaktif peptitlerin, antihipertansif, antioksidan, antitrombotik ve antimikrobiyal 

özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Anjiyotensin I dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörü 
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Şekil 1. Et yan ürünlerinin değerlendirmesi (Toldra ve ark., 2021)  
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peptitler, genellikle 2 ila 12 amino asitli kısa dizilere sahiptir ve bazı hidrofobik amino asitleri 

içerirler. C-terminalinin en yakın konumlarında prolin, fenilalanin veya diğer aromatik amino 

asitler bulunan peptitlerin biyoaktivitesi yüksektir (Mora ve ark., 2019).  

Hemoglobin, plazma, jelatin ve kemik hidrolizinden sonra elde edilen peptitlerin çoğunda ACE 

inhibitör aktivitesi bulunur. Bu biyoaktif peptitlerin ACE inhibitör aktivitesinin yanı sıra, 

endotelin dönüştürücü enzim inhibitörü, trombosit inhibitör aktivitesi, antioksidan ve 

antimikrobiyal aktivitesi olduğu bilinmektedir. Antioksidan peptitler tipik olarak hidrofobik 

amino asitleri içerir ve yapılarında histidin, fenilalanin, triptofan ve tirozin kalıntıları bulunur. 

Bu tür peptitlerin, akciğer ve karaciğerden elde edildiği ve antioksidan özelliğin enzime bağlı 

olduğu bildirilmiştir. Örneğin, domuz karaciğeri tripsin ile hidrolize edildiğinde ABTS (2,2-

azino-bis 3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonate) radikal süpürme aktivitesi %86,8 iken, alkalaz 

veya papain ile hidrolize edildiğinde değerler %75'in altında olduğu görülmüştür (Verma ve 

ark., 2017). Benzer şekilde, alkalaz ve papain ile hidrolize edilmiş domuz karaciğeri DPPH 

radikal süpürme aktivitesinin sırasıyla %42 ve %37 olduğu bildirilmiştir (Toldra ve ark., 2017; 

Toldra ve ark., 2021). Antimikrobiyal peptitler daha uzun dizilere sahiptir. Bu peptitler 

mikrobiyal zar içinde kanallar veya gözenekler oluşturarak mikroorganizmalara karşı etki 

gösterirler (Castellano ve ark., 2016). Hemoglobinden, plazma proteinlerinden ve domuz 

karaciğeri gibi yan ürünlerden çok sayıda antimikrobiyal peptit elde edilmiştir (Toldra ve ark., 

2021). 

Peptitler ve protein hidrolizatlarının et endüstrisinde kullanım alanları:   

1. Üründe doğrudan koruyucu olarak (antimikrobiyal, antioksidan ve esmerleşme önleyici 

ajanı) (Nasri ve ark., 2013; Jónsdóttir ve ark., 2016; Verma ve ark., 2018; Palman ve ark., 

2020; Kumari ve ark., 2022)  

2. Ambalaj malzemeleri olarak yenilebilir kaplamaların formülasyonlarında kullanım (Da 

Rocha ve ark., 2018; Balcik Misir ve Koral, 2019; Mirzapour-Kouhdasht ve Moosavi-

Nasab, 2020)   

3. Biyoaktif paketlemede aktif bileşenler olarak biyopeptitler ve protein hidrolizatların 

enkapsülasyon yoluyla kullanımları (Da Rosa Zavareze ve ark., 2014; Ramezanzade ve 

ark., 2017; Tkaczewska ve ark., 2020).  

Protein hidrolizatları: Lezzet vericiler  

Protein hidrolizatları, lezzet arttırıcı bileşenler olarak kullanılabilirler.  Küçük peptitler acı, tatlı 

ve umami tatlara katkıda bulunurken, tuzlu ve ekşi tatlar peptitlerin yükü veya amino asit yan 

zincirleri ile ilişkilidir. Balıklardan elde edilen protein hidrolizatının tuzluluğu artırdığı, domuz 

eti proteinlerinden türetilen bazı dipeptit ve tripeptitlerin duyusal özellikleri olumlu etkilediği 

tespit edilmiştir. Lösin, izolösin, valin, fenilalanin ve tirozin gibi amino asitler, bazı nötr 

aromatik veya bazik amino asitler içeren peptitler genel olarak acılıkla ilişkilendirilir. Öte 

yandan, umami peptitlerin lezzet ile sinerjistik etkisi bulunmaktadır. Bu peptitlerin lezzet 

üzerine etkilerinin yanı sıra gıdaların lezzetini de geliştirdikleri gösterilmiştir (Toldra ve ark., 

2012).  

Protein hidrolizatları: Evcil hayvan gıdaları ve yemleri  

Hayvan yemlerinin üretiminde, et işleme endüstrisinin yan ürünü olan hayvansal proteinler 

yüksek kullanım oranı bulmaktadır. Veteriner muayenesinden sonra, üçüncü kategoriye ait yan 

ürünler hidroliz işlemine tabi tutulur. Bu protein hidrolizatların avantajları ise, esansiyel amino 

asitler açısından zengin olması ve bitkisel proteinlere göre besin değeri yüksek ve alerjik 

olmamalarıdır. Ayrıca, bu protein hidrolizatları, küçük peptitler içerdikleri için ince bağırsakta 

sindirimleri kolaydır, hayvanın büyüme ve gelişimine katkıda bulunurlar. Kan bir kesimhane 
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yan ürünü olarak hayvan yemi üretiminde kullanılır (Toldra ve ark., 2019). Hemoglobin, plazma 

ve immünoglobulinler gibi kandan elde edilen yan ürünler balık ve domuz yemlerinde 

kullanılırlar (Toldra ve ark., 2021).  

Diğer kullanımları 

Petrol bazlı plastiklere alternatif olabilecek biyolojik olarak parçalanabilen yeni plastiklerin 

geliştirilmesi et endüstrisi yan ürünlerinin diğer kullanım alanlarıdır. Protein zincirleri 

arasındaki moleküller arası etkileşimler nedeniyle protein bazlı filmler ve kaplamalar aşırı 

derecede kırılgan olabilir bu nedenle plastikleştiriciler eklenerek kırılganlıkları azaltılır. 

Proteinlerin konsantrasyonu ve izole edilmesi yüksek maliyetlidir ancak kan unu, et ve kemik 

unu bu amaç için yeterince konsantre girdilerdir. Protein bazlı plastiklerin üretilmesi için, yan 

ürün proteinlerin hidroliz, ekstraksiyon ve modifikasyonu için kimyasallar kullanılır ve protein 

hidrolizatların arasında hidrojen bağı, elektrostatik kuvvetler, hidrofobik bağ ve disülfit çapraz 

bağları oluşturulur. Protein bazlı filmler neme karşı hassastır ancak epoksi reçinelerle çapraz 

bağlanırlarsa suda çözünmez hale gelirler (Toldra ve ark., 2021). 

Domuz veya sığır yan ürünlerinden elde edilen jelatin, düşük maliyetli gıda ambalaj 

malzemelerini geliştirmek amacıyla yenilenebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir polimerler 

olarak değerlendirilebilir. Jelatin kaplama et ürünlerinin kalitesini ve raf ömrünü uzatmak için 

uygulanabilir. Jelatin su ve oksijene karşı bir bariyer oluşturur, renk kaybını ve aroma kaybını 

düşürür (Jridi ve ark., 2018). Doğal aktif bileşikler, fenolik bileşikler gibi jelatin ve polimer 

formülasyonlarına eklenerek aktif filmler elde edilebilir ve gıda raf ömrü uzatılabilir ve 

dolayısıyla gıda atıklarının azaltılmasına katkıda bulunabilir. Yapılan bir araştırmada jelatin 

yüksek antioksidan aktiviteye sahip domates yan ürünlerinden oluşan hidrolizat ile 

zenginleştirilmiş ve domuz eti kaplaması olarak uygulanmıştır. Antioksidan aktivitenin 

pişirmeye karşı stabil olduğu ve bu nedenle lipid oksidasyonunu geciktirdiği ve raf ömrü uzattığı 

bildirilmiştir (Gallego ve ark., 2020). 

Yan ürünler olarak plazma proteinleri gibi proteinlerin sağlık üzerine olumlu etkileri bulunur. 

İmmünoglobulinlerin, toksik antijenleri bağlayarak ve dolayısıyla bağışıklık sistemini 

iyileştirerek sindirim sistemini desteklediği gösterilmiştir. Sığır kanında bulunan heme demir 

polipeptitinden yapılan ve demir emilimini kolaylaştıran yenilebilir demir takviyesi üretilmiştir. 

Kolajen hidrolizatlarının oral alımının eklem sağlığına fayda sağladığı ve osteo-artriti 

hafiflettiği bildirilmiştir. Deri ve tendon dokularından elde edilen kolajen tip I ve eklem 

kıkırdaklarından elde edilen kolajen tip III, kozmetik ve dermatoloji alanında kullanılmaktadır 

(Toldra ve ark., 2021).  Hayvansal atık olarak proteinlerin diğer endüstriyel uygulamaları, atık 

su arıtımı için kullanılan pıhtılaştırıcıların ve topaklayıcıların üretimi için hammadde olarak 

kullanılmalarıdır (Mekonnen ve ark., 2016). Suda çözünür sığır kan unundan protein bazlı ahşap 

yapıştırıcıların üretimi proteinlerin bir başka kullanımıdır (Adhikari ve ark., 2018). 

Yağ açısından zengin olan yan ürünlerin değerlendirmesi 

Et endüstrisi yan ürünlerinden olan hayvansal yağlar, fırıncılık ürünlerinde yağ kaynağı olarak 

kullanılabilir. Domuz yağı ve sığır iç yağı, mutfaklarda, et suları ve çorbaların lezzetini ve 

kıvamını arttırmak için kullanılır. Yağlar el ve vücut losyonları, kremler ve banyo ürünleri gibi 

kozmetik endüstrisinde de kullanılır.  İşlenmiş yağlar, kauçuk ve plastiğin polimerizasyonu, 

plastikleştiriciler, kayganlaştırıcılar ve yumuşatıcıların formülasyonunda kullanılır (Toldra ve 

ark., 2022). 

Farklı bakteriler kullanılarak 2. ve 3. kategoride yer alan hayvansal yağlardan biyolojik olarak 

parçalanabilen polyesterler üretilmektedir. Bu işlemde Pseudomonas suşları veya genetiği 
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değiştirilmiş bakteriler de biyokatalizör olarak kullanılabilir. Üretilen polyesterlerin üretim 

maliyetleri çok daha yüksek olmasına rağmen, petrolden üretilen plastiklerle karşılaştırılabilir 

düzeydedir. Bu ürünler toksik değildir, iyi bir termal kararlılığa, UV ışığa karşı yüksek 

korumaya sahiptir, iyi bir oksijen bariyeri sergiler ve iyi geçirgenlik gösterir (Toldra ve ark., 

2021). 

Son yıllarda, yağ atıkları biyodizel üretimi için uygun girdilerdir. Biyodizel, sıvı veya katı 

yağdan üretilen uzun zincirli yağ asitlerinin monoalkil esterlerinden oluşur. Biyodizelin 

avantajları, biyolojik olarak parçalanabilir özellikte olması, toksik olmaması, daha düşük 

kükürt, karbon monoksit, partikül madde, yanmamış hidrokarbon emisyonları içermesi ve iyi 

yanma emisyon profiline sahip olmasıdır (Toldra ve ark., 2021).  

Mineral ve vitamin açıdan zengin olan yan ürünlerin değerlendirmesi 

Fosfor ve kalsiyum, evcil hayvan gıdaları ve yemlerinde kullanılan önemli bileşenlerdir, fosfor 

aynı zamanda gübre olarak da kullanılır. Kemikler ezilerek yağları arındırması ardından birkaç 

gün seyreltilmiş hidroklorik asitle muamele edilir ve kalsiyum-fosfat çökeltilir. Dikalsiyum 

fosfat gübre olarak kullanılabilir, aynı zamanda süt ineklerinde iyi sindirilebilirlik, süt verimi 

ve kemik büyümesi için kalsiyum ve fosfor takviyesi olarak kullanılabilir. Trikalsiyum fosfat, 

kemiklerdeki hidroksiapatitten elde edilir ve gübre, yem veya biyomedikal uygulamalarda 

kullanılabilir (Grobben ve ark., 2006). 

Mekanik olarak ayrılmış etler, barındırdıkları küçük kemik parçaları nedeniyle iyi kalsiyum ve 

fosfor kaynağıdır. Karaciğer, demir ve çinko gibi çeşitli mikro besin elementlerini içerir. Kan, 

demir eksikliği olan kişiler için takviye olarak kullanılabilecek iyi bir demir kaynağıdır. Bu tür 

bir demir emiliminin, bir polipeptit ile ilişkilendirildiği takdirde kolaylaştırıldığı bildirilmiştir 

(Toldra ve ark., 2021). 

Karaciğer vitaminler açısından çok zengindir. Karaciğer ve böbrek çeşitli mineralleri ve iz 

elementleri içerir. Hayvanların türlerine bağlı olarak vitamin ve mineral miktarları değişiklik 

gösterebilmektedir. Örneğin, A vitamini kuzu kalbinde 50.000 RE μg, domuz kalbinde 20.000 

RE μg, tavuk kalbinde ise 18.000 RE μg arasında bulunabilir (Toldra ve ark., 2021).  

Et yan ürünlerinden diğer endüstriyel uygulamalar 

Heparin, hayvansal kaynaklardan üretilen, iyi bilinen antikoagülan özelliklere sahip yüksek 

oranda sülfatlanmış polisakkaritlerin karmaşık yapısıdır (Szajek ve ark., 2016). Sığır karaciğeri 

ve domuz mukozasından üretilir. Bununla birlikte, sığır heparinin aktivitesi domuz heparinden 

daha düşüktür. Tıbbi açıdan önemli birçok madde paratiroid, hipofiz, adrenal, tiroid ve timus 

bezleri, pankreas, yumurtalıklar ve testislerden elde edilir. Bu tür maddelerden bazıları 

östrojenler, progesteron, insülin, tripsin, paratiroid hormonu, somatotropin, testosteron, tiroksin 

ve timozindir. Domuz derisi ayrıca insan yanıkları ve ülserleri için pansuman olarak kullanılır. 

Büyükbaş hayvan derilerinden, deri endüstrisinde ayakkabı, cüzdan, el çantası, kemer, deri 

giysi, eldiven gibi birçok ürün üretilmektedir (Chase ve ark., 2015; Toldra ve ark., 2021). 

Sonuç 

Et endüstrisi yan ürünleri, fonksiyonel ve biyolojik bileşenlerin önemli kaynağıdır. Çok sayıda 

yan ürün gıda ve yem sanayinde, eczacılık, kimya ve enerji sektöründeki endüstriyel 

uygulamalar için kullanılmaktadır. Et yan ürünlerinden elde edilen fonksiyonel peptitler büyük 

araştırma alanıdır. Fonksiyonel peptitler sağlık, teknolojik özellikler, oksidatif ve mikrobiyal 

gelişim üzerine olumlu etkilere sahiptir. Biyopeptitlerin ekstraksiyonu ve biyoaktivitesinin yanı 
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sıra, gelecekteki çalışmalar, peptit aktivitesinin stabilitesine odaklanmalıdır. Ayrıca, hayvanlar 

ve insanlar üzerinde toksik etkileri araştırılmalıdır.  
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Özet 
Çevre kirliliğinin artan tehditleri, etkin küresel sıcaklıklardaki artışlar, küresel gıda kıtlığı ve 

ekonomik kriz nedeniyle sürdürülebilir teknolojilere yönelim her geçen daha önem 

kazanmaktadır. Et endüstrisi de bu gelişmelerden etkilenmiştir. Bunların başında, özellikle 

mezbaha yan ürünlerinin değerlendirilmesi ve atıklarının çevre kirliliği ve halk sağlığı açısından 

olası risk oluşturma potansiyeli gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında et endüstrisi yan ürünleri 

ve atıklarının değerlendirilmesinde sürdürülebilir atık yönetiminin oluşturulması önemli hale 

gelmektedir.   

Et endüstrisinde işleme sırasında ve sonrasında, kan, kemik, et parçaları, tendon, deri, yağlı 

dokular, boynuz, ayak, baş ve iç organlar gibi büyük hacimli yan ürünler açığa çıkmaktadır. 

Bunların yanı sıra büyük miktarda organik yüke sahip mezbaha atık suları, işkembe ve bağırsak 

içeriği atıkları da oluşmaktadır. Sürdürülebilir üretimin sağlanması, ekolojik kirliliğin 

önlenmesi ve karlılığın sağlanması için bu yan ürünlerin ve atıkların değerlendirilmesi için 

alternatif çözüm gereksinimleri kaçınılmazdır. Yan ürünlerin verimli kullanımı ülke 

ekonomisine doğrudan etki etmekte ve çevre kirliliğini azaltmaktadır. Rendering sistemleriyle 

çiftlik hayvanları, kümes hayvanları ve su ürünleri yetiştiriciliği için yem üretimi 

sağlanmaktadır. Et yan ürünleri ve atıklarının enerji kaynağı olarak kullanılması; et ve kemik 

ununun termokimyasal olarak işlenmesi veya biyodizel üretimi için atık hayvansal yağların 

kullanılması yoluyla elde edilmektedir. Son zamanlarda fosil yakıt rezervlerinin tükenmeye 

başlamasıyla birlikte plastiklerin yerini alabilecek alternatif malzemelerden birisi de 

biyobozunabilirlik ve biyouyumluluk gibi avantajları nedeniyle polihidroksialkanoatlardır 

(PHA). Bununla birlikte gıda, ilaç ve kozmetik endüstrisinde umut verici uygulamalarla 

antihipertansif, antioksidan, antidiyabetik, antimikrobiyal vb. ilgili fizyolojik etkilere sahip 

biyoaktif peptitler, katma değerli ürünler elde etmek için yan ürünlerin hidrolize edilmesiyle 

üretilebilmektedir. Bu çalışmada, et endüstrisi yan ürünlerinin kullanımı ve 

değerlendirilmesindeki en son gelişmeler ve eğilimler ele alınmıştır.  

Anahtar Sözcük: Sürdürülebilir Atık Yönetimi, Et Endüstrisi Yan Ürünleri ve Atıkları, 

Bioyakıt, Biyorafineri, Biyoaktif Peptitler 

 

Giriş 

Dünya nüfusunun sürekli artmasıyla birlikte insanların sağlıklı gıda ve beslenme kaynaklarına 

ihtiyacı da önemli ölçüde artmaktadır. İnsanlara sağlıklı ve besleyici gıdanın ulaşılabilir olması 

amacına odaklanan gıda endüstrisi istenen talebi karşılarken, gıda atıkları sorunu ortaya 

çıkmaktadır. Gıda atıklarının ise çevreye verdiği zararlar ve doğal kaynakların tükenmesi ile 

tüketici sağlığı açısından bir tehdit oluşturmaktadır. 
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Bununla birlikte gıda güvencesi, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlik 

kavramlarının önemi anlaşıldığı günümüzde, gıda atıklarının geri dönüşümü ve katma değeri 

yüksek ürünlerin üretimi gibi konular önem kazanmaktadır. Son yıllarda endüstri gıda atıklarını 

gelecek nesil enerji, kimya, ilaç, kozmetik, gıda ve diğer yüksek katma değerli ürünler üretmek 

için biyokaynak olarak kullanmaya başlanmıştır. 

Gıda ve tarıma bağlı endüstriler genellikle büyük miktarlarda atık üretir ve yeterli bertaraf 

sistemlerinin bulunmadığı yerlerde bu tür atıklar çevre sorunlarına neden olur. Et endüstrisinde, 

kesim işlemi büyük miktarda sıvı atık üretmektedir (Benka-Coker ve Ojior, 1995). Hayvan 

atıkları, doğrudan insan tüketimine yönelik olmayan hayvansal kökenli ürünler de dahil olmak 

üzere hayvanların karkasları veya parçaları olarak tanımlanabilir.  

Hayvansal yan ürünler insan gıdası olarak tüketilebilen ve tüketilmeyen ürünler olarak 

sınıflandırılabilir. Örneğin, böbrekler, kalp ve karaciğer gibi organlar gıda olarak tüketilebilen 

yan ürünlere örnektir. Boynuzlar, toynaklar, dişler, safra suyu, kıllar, yün, kuyruk kılı, 

doğmamış hayvan (fetus) ise gıda olarak tüketilmeyen yan ürünlerdir. Kesimi yapılan 

hayvanların tüketilmeyen kısımlarının oranları hayvan türlerine göre farklılık gösterir, yani 

sığır, koyun ve kuzu, domuz ve piliç için sırasıyla %49, %47, %44 ve %37 oranlarında 

tüketilmeyen kısım elde edilir (Mozhiarasi ve Natarajan, 2022). 

Et dünyada üretilen ve tüketilen gıdaların çok önemli bir bölümünü oluşturmakta ve bu ürünün 

işlenmesi mezbahalarda her yıl büyük miktarda yan ürün oluşmasına neden olmaktadır. Bu yan 

ürünlerin yüksek besin değerleri, özellikle protein içerikleri yüksek katma değer sağlamaktadır. 

Antihipertansif (ACE-inhibitör), antimikrobiyal, antioksidan ve opioid aktivitelerinin yanı sıra, 

bu ürünlerden izole edilen biyoaktif bileşiklerle ilişkili teknolojik özellikler, fonksiyonel ürünler 

olarak gıdalarda kullanımlarının genişletilmesi, tıbbi ve farmasötik alanlarda bu 

biyomoleküllerin kullanımlarına izin verilmektedir. Kollojen, enzimler, protein hidrolizatları ve 

çoklu doymamış yağ asitleri bu biyomoleküllerde bulunur. Et yan ürünlerinin alternatif 

kullanımları, kesim ile birlikte meydana gelen atıklardan kaynaklanan sorunları çözmek için 

gelecekteki bir seçenek olarak sunulmaktadır (Pateiro ve ark. 2019). 

Sürdürülebilirlik için verimli çözümler çok önemlidir ve yenilikçi gelişmeler, biyoekonomiye 

geçişte et yan ürünlerinden en az çevresel etki, taşıma ve bertaraf maliyetleri ile yüksek katma 

değer sağlamaktadır. Bazı proteinlerin jelleşme, köpürme ve emülsifikasyon için ilgili 

teknolojik kullanımları bulunurken, protein hidrolizatları daha iyi sindirilebilirlik ve lezzete 

katkıda bulunabilmektedir. Protein hidrolizi, biyoaktif peptitler gibi katma değerli ürünler gıda, 

evcil hayvan maması, ilaç ve kozmetik endüstrisi uygulamalarında fizyolojik etkilere sahiptir. 

Yenmeyen yağlar biyodizel üretimi için hammadde olarak giderek daha fazla kullanılmaktadır 

(Toldra ve ark 2021). 

Sürdürülebilir Gıda Atık Yönetimi 

Atık, amaçlandığı biçimin dışına çıkmış ürün olarak ifade edilmekte olup, bunlara örnek gıda 

ürünleri, yiyecek ve içeceklerin muhafaza edildiği ambalaj malzemeleri vb sayılabilir. Bu atıklar 

içerisinde gıda atıklarının durumu diğerlerine göre oldukça yüksek oranlardadır. Atık gıda, 

yenilebilir tüm gıda maddelerinin üretim aşamasından dağıtım aşamasına kadar geçen tüm 

süreçte çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmasına denir. Gıda maddelerinin hasat, nakil, 

depolama, hazırlık gibi süreçlerinde çürüme, bozulma veya ezilme şeklinde atıklar ortaya 

çıkmaktadır (Ademoğlu, 2021). 

Sürdürülebilir atık yönetimi ve gıda atıklarının küresel düzeyde değerlendirilmesi için temel 

belirleyici faktörler şunlardır:  
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Şekil 1. Sürdürülebilir atık yönetimi ve gıda atıklarının küresel düzeyde 

değerlendirilmesi için belirleyici temel faktörler (Ademoğlu, 2021) 

 

Dünya nüfusundaki artış her gün ciddi boyutlarda gıda atığının meydana gelmesine yol 

açmaktadır. Artan her bir atık aynı zamanda birçok sorunu da meydana getirmektedir. Gıda atık 

hiyerarşine (Şekil 2) göre atıkların kaynağında henüz oluşmadan önlenmesi, bu sağlanamadığı 

durumlarda oluşacak atık miktarının azaltılması gerekmektedir. Bu atıklardan insan tüketimi 

için uygun olanlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ya da insan tüketimine uygun olmayan 

atıkların hayvanların tüketimi için kullanılması gerekmektedir. Hayvanların tüketiminde 

kullanılamayan gıda atıkları enerji elde edilmesi için geri kazanılmakta ya da kompost haline 

getirilerek gübre olarak kullanılmaktadır. Gıda atıklarının geri kazanım olanağı olmadığı 

durumlarda arazi doldurma veya yakılarak imha gibi stratejiler uygulanmaktadır (Songür ve 

Çakıroğlu, 2016; EPA, 2021; Şerbet ve Onursal, 2022) 

 

 
Şekil 2. Gıda atık hiyerarşisi (Şerbet ve Onursal, 2022) 

 

Özellikle gıda endüstrisi yüksek miktarda biyolojik olarak parçalanabilen atık üretir ve yüksek 

biyokimyasal oksijen içeriği (BOİ) ve kimyasal oksijen içeriği (KOİ) olan büyük miktarlarda 

artıkları atar. Bu nedenle, atık bertarafı için dünya çapındaki yasal gereklilikler son on yılda 

giderek daha kısıtlayıcı hale gelmektedir. (Tezel 2020). 

Atıkların oluşumu proses, satın alma, taşıma, depolama, hazırlık-işleme, servis-dağıtım 

sürecinde oluşmaktadır (Xue ve ark., 2017). Ayrıca gıda ürünlerinin bazı kısımları 

yenilemediğinden, bu kısımlar kaçınılmaz olarak atık sınıfına girmektedir. Birçok ülke uygun 

olmayan atık yönetim sistemleri nedeniyle, gıda atıklarını bertaraf etme/arıtma konusunda sorun 

yaşamaktadır. Bunların başında çevre kirliliği olmak üzere halk sağlığı açısından olası risk 

oluşturma potansiyeli yüksek olan mezbaha yan ürünleri ve atıkları gelmektedir. Mezbaha yan 

ürünleri ve atıkları için sürdürülebilir atık yönetiminin sağlanması önem arz etmektedir. 

 

 

1
•artan çevresel kaygılarla birlikte yenilenen ve sıkı çevre mevzuatları

2
• teknolojik gelişmelerle doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı,

3
•atık bertaraf maliyetleri

Kaynağında Azaltım

Bağış, İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı

Hayvanların beslenmesi

Endüstriyel Kullanım

Gübreleştirme

İmha etme
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Et yan ürünleri ve atık türleri 

Et yan ürünlerinin çoğu, hayvanların insan tüketimi için kesilmesi sırasında ve aynı zamanda 

ölü hayvanların imhası sırasında ve hastalık kontrol önlemleri sırasında ortaya çıkmaktadır. 

Şekil 3’te verilen et yan ürünleri, insan veya hayvan sağlığına yönelik risklerine göre Avrupa 

Birliği (AB) tarafından 3 kategoride sınıflandırılmakladır (AB, 2009). 

 

Kategori 1 yan ürünleri: Bulaşıcı Süngerimsi Beyin hastalığı (BSB) ile enfekte olabilecek hayvanları 

BSB eradikasyonu için öldürülmüş ve belirlenmiş risk materyali içerdiklerinden çok yüksek risk olarak 

kabul edilmektedir. Bu yan ürünler yakma veya birlikte yakma yoluyla yok edilmeli veya yanma için 

yakıt olarak kullanılmalıdır.  

Kategori 2 yan ürünler: izin verilen seviyelerin üzerinde belirli maddelerin kalıntılarını içeren veya 

yabancı cisim, ölü hayvan, gübre ve sindirim sistemi içeriği bulunan ürünlerle yüksek/orta risk 

grubudur. Bu ürünler yakıt, biyodizel, biyogaz, gübreler veya toprak iyileştiriciler için kullanılmalıdır. 

Anaerobik çürütme, katı organik atıkları ayrıştırabilen ve metan ve karbondioksit karışımı olan biyogaz 

üretebilen iyi bilinen bir teknolojidir. Ayrıca anaerobik fermantasyon patojenleri yok edebilir ve ortaya 

çıkan katı ürün arazi uygulamalarında gübre olarak kullanılabilmektedir (Escudero ve ark. 2014). 

Kategori 3 yan ürünler: ticari nedenlerle nihai olarak insan tüketimine gönderilmedikleri veya insan 

tüketimine uygun olmadığı için reddedildikleri halde insan tüketimine uygun olan karkaslar ve kesilen 

hayvan parçaları gibi ürünler en düşük risk grubundandır. Ayrıca insanlara veya hayvanlara 

bulaşabilecek herhangi bir hastalık belirtisi göstermeyen hayvanların kemikleri, postları, derileri, 

boynuzları ve ayakları ve BSB testi gerektiren geviş getiren ve geviş getirmeyen hayvanlardan alınan 

hayvan kanları da en düşük risk grubuna dahil edilmektedir (Toldra ve ark. 2021).  

Şekil 3.  Avrupa Birliği (AB) tarafından et yan ürünleri, insan veya hayvan sağlığına yönelik 

risk sınıflandırması 

 

Hayvanların kesimi sonrası oluşan atıklar, yağ eritme, rendering (mezbaha atıklarını geri 

dönüştürme), balık unu ve balık yağı üretimi, kemik işleme ve kan işleme (mezbaha ile ilgili ve 

kanın başka bir ürünün hazırlanmasında kullanılacak bir materyal haline gelmesi) gibi geri 

dönüşüm işlemleri uygulanmaktadır. Mezbahalarda meydana gelen hayvansal atık ve yan 

ürünlerin değerlendirilmesi için ısıl işlem, yakma işlemi, et ve kemik unu üretim tesislerinin 

kurulması konusu dünyada önemli konu haline gelmektedir (Bujak, 2016). 

Et yan ürünleri, birçok ülkede geleneksel olarak gıda veya gıda bileşenleri olarak 

tüketilmektedir. Bu tür yan ürünler, vitaminler, esansiyel amino asitler, mineraller ve eser 

elementler içeriğinden dolayı yüksek bir besin değerine sahiptir (Honikel, 2011). Örneğin, kan 

veya işkembe gibi bazı yan ürünler birçok ülkede geleneksel beslenme ve kültürün bir parçası 

olarak tüketilirken, diğer ülkelerde yenmeyen gıdalar olarak kabul edilebilir ve bu nedenle çok 

daha düşük değere sahip olabilmektedir. Ayrıca gıdaların lezzetini arttırmak için katı yağ olarak 

kullanılabildiği gibi et suları ve çorbalar için kullanılan et özleri veya çok çeşitli gıdalarda birden 

fazla uygulamaya sahip olan kollajenden jelatin elde edilmektedir (Ockerman ve ark 2017). 

Gıda atıklarının bertarafı için kullanılan atık yönetim uygulamaları; düzenli atık depolama 

sahaları (landfill), atık yakma (incineration), kompostlama (composting) ve anaerobik arıtmadır 

(anaerobic digestion). Düzenli atık depolama sahaları, metan, koku ve sızıntı sorunlarına yol 

açan bir yöntemdir (Cerda ve ark 2018). Bu yöntemin kullanılması sosyal, çevresel ve hijyenik 

sorunlara yol açtığından pek tavsiye edilmemektedir. Yakma yöntemi, önemli miktarda (%80-

85) katı atığın bertaraf edilmesi için kullanılan eski bir tekniktir. Bu yöntemle birlikte endüstride 

enerji amacıyla kullanılabilecek ısı üretilmektedir. Fakat yanma kontrolsüz şartlar altında 

gerçekleştiğinden daha yüksek karbon emisyonlarına sebep olmaktadır. Kompostlama ve 

anaerobik arıtma yöntemleri ise organik maddenin biyolojik olarak bozunmasına 
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dayanmaktadır. Kompostlama aerobik koşullarda gerçekleşmekte ve son ürüne kompost adı 

verilmektedir. Bu yöntemle tarımsal üretimde kullanılabilen gübre üretimi sağlanmaktadır. 

Bununla birlikte, bu tekniğin kullanımıyla sızıntı, NH3, sera gazları, koku gibi sorunlar ortaya 

çıkmaktadır. Anaerobik arıtma ise, kontrollü anaerobik atmosferde biyokütleyi biyogaza ve 

sindirim ürünlerine dönüştüren bir yöntemdir. Elde edilen biyogaz %60-70 metan, %30-40 CO2 

ve diğer iz bileşenler içeren yüksek bir enerji kaynağıdır (Xu ve ark. 2018). Aynı zamanda 

bileşence zengin gübre üretimi de sağlanmaktadır. Bu yöntem arıtma çamuru, atık su, hayvan 

gübresi için belirlenmiş bir atık yönetim yöntemi olarak sıklıkla kullanılmasına rağmen, bu 

uygulamanın da dezavantajları bulunmaktadır. Düşük metan verimi, uçucu serbest yağ 

asitlerinin birikimi nedeniyle görülen kontrolsüz proses koşulları, yüksek protein ve lipit içeriği 

nedeniyle köpürme problemi ve uçucu yağ asitlerinin hızlı sindirimi sonucu görülen düşük 

tamponlama kapasitesi bunlar arasındadır. Atık yönetimi için uygulanan yöntemler 

incelendiğinde sürdürülebilir ve çözüme dayalı alternatif yöntemlere ihtiyaç olduğu 

öngörülmektedir (Ouadi ve ark. 2019). 

Türkiye’de 2015 yılında yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre, hayvan 

kadavralarını, tarımsal amaçlı kullanılan hayvansal dışkıyı, biyogaz ya da kompost gibi geri 

kazanım tesisleri ile beraber yakma veya düzenli depolama tesislerine gönderilen hayvansal 

atıklar hariç diğer hayvansal yan ürünlerin yönetilmesi gerektiği belirtilmiştir. Yönetmelikte 

“Atıkların kaynağında ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve işlenmesi sırasında 

su, hava, toprak, bitki, hayvan ve insanlar için risk yaratmayacak, gürültülü, titreşim ve koku 

yoluyla rahatsızlığa neden olmayacak, doğal çevrenin olumsuz etkilenmesini önleyecek ve 

böylece çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve işlemlerin kullanılması esastır” 

maddesi gereğince, hayvancılık işletmelerine atıkların uygun şekilde yönetilmesi ve 

değerlendirilmesi konusunda görev, yetki ve yükümlülükler getirilmiştir. 

Canlı hayvanlardan ortaya çıkan atıklar ile bu hayvanların kesiminden sonra oluşan atıkların ve 

yan ürünlerin değerlendirilmesi ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik açısından 

önemlidir. Kesim sonrası, karkas dışındaki tüm hayvansal yan ürünlerinin; gıda, boya ve kimya 

sanayi gibi sanayi alanlarında kullanılması, ayrıca işletme içerisinde hayvansal atıkların çevre 

kirliliğine neden olmadan, özellikle katı ve sıvı olarak ayrıştırılıp işlenmesi ekonomiye katkı 

sağlamaktadır. İşletme sahiplerinin hayvansal atık ve yan ürünlerin değerlendirilmesi 

konusunda yeterli bilgi sahibi olmaması karşılaşılan ekonomik kayıpların ve olumsuz çevresel 

etkilerin artmasına sebep olmaktadır (Türkten ve ark., 2016). 

Hayvansal üretim faaliyetlerindeki gelişmeler, atık bertaraf ve enerji üretim yöntemlerindeki 

yenilikler, hayvancılık ile yenilenebilir enerji sektörlerini ilişkilendirmektedir. 1900'lerin 

başından beri hayvan dışkısı bertaraf ve hijyen sorununun çözümü için çalışmalar daha çok 

biyogaz üretimi üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu atıkların biyodizel üretiminde de 

kullanılabileceğini belirten çalışmalar mevcuttur (Toscano ve ark., 2011).  

Biyogaz üretim teknolojisi, yatırım maliyetini kısa zamanda geri ödeyen ve pahalı olmayan bir 

sistem olması nedeniyle birçok sektörde kullanılmaktadır. Biyogaz; ısı ve elektrik üretiminde 

kullanılabileceği gibi, ulaşım için yakıt olarak da kullanılmaktadır. Et üretim faaliyetleri 

sırasında meydana gelen atıklar; yetiştiricilik, kesim ve et işleme aşamaları esnasında 

oluşmaktadır. Gerek yetiştiricilik sırasında oluşan atıklar (dışkı, yem artıkları, ölü hayvanlar, 

atık su vb.) gerekse kesim ve işleme sırasında oluşan atıklar (bağırsak içeriği, yenilmeyen iç 

organlar, baş, deri, tüy vb. ve atık su) biyogaz üretimi için elverişli hammaddelerdir. Bu atık 

türlerinin birbirinden ayrımı çoğu kez mümkün değildir. (Deniz ve ark 2014). 
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Mezbaha tesisi atık sularında, organik madde (kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), biyolojik oksijen 

ihtiyacı (BOİ), toplam askıda katı madde, toplam fosfor, toplam azot ve yağ konsantrasyonu 

oldukça yüksektir (Özyonar ve Karagözoğlu, 2011). Mezbaha et tesisleri ve entegre et tesisleri 

yüksek konsantrasyonlarda kirlilik içeren bu atık suları alıcı ortama vermeden önce arıtmalı ve 

arıtma sonucunda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çizelge 1’de verilen deşarj standartlarını 

sağlamalıdır. 

 

Çizelge 1. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Gıda Sanayi (Mezbahalar ve Entegre Et Tesisleri) 

(Anon., 2004)  

 

Parametre 

 

Birim 

Kompozit 

Numune                                   2 

Saatlik 

Kompozit 

Numune 24 Saatlik 

KOİ mg/L 250 160 

        Yağ  mg/L 30 20 

pH - 6-9 6-9 

Renk Pt-Co 280 260 

 

Çizelge 2’de yapılan bazı araştırmalarda belirlenen mezbaha atık sularının karakterizasyon 

değerleri verilmiştir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde, mezbaha atık sularının, KOİ 

değerinin 3.500–12.150 mg/L, BOİ değerinin 1.200–2.000 mg/L, yağ değerinin 90-2.750 mg/L, 

askıda katı madde (AKM) değerinin ise 400–2.500 mg/L mertebelerinde olduğu görülmektedir. 

Atık su karakterizasyon değerlerinin geniş bir aralıkta seyretmesi; kan tutma verimi, su 

kullanımı, kesilen hayvan tipi ve et işleme miktarı gibi faktörlere bağlıdır (Gürtekin, 2009; 

Moustafa, 2019).  

 

Çizelge 2. Çeşitli çalışmalarda belirlenen mezbaha tesisi atık su karakterizasyonu 

 

Parametre 

 

Birim 

Danış 

(1996) 

Seif ve Moursy 

  (2001) 

Gürtekin 

(2009) 

Budiyono 

 (2011) 

KOĠ mg/L 3 662 4 400 12 150 3 756 

BOĠ5 mg/L 1 256 - - 1 873 

AKM mg/L 1 851 400 2 300 1 171 

Yağ mg/L 2 705 - 90 - 

Toplam Fosfor mg/L 2 7,5 - - 

Renk Pt-Co - - - - 

pH - 7,5 – 5,5 6,8 7,2 7,19 

 

Biyorafineri Kavramı 

Uluslararası Enerji Ajansının tanımına göre, biyorafineri çok sayıda ticari madde ve enerji 

üretilmesi için biyokütlenin sürdürülebilir bir şekilde işlenmesi şeklinde ifade edilmiştir 

(Cherubini ve ark., 2009). Biyolojik kaynağa ve uygulanan teknolojiye göre, farklı tür yakıtları, 

elektrik ve kimyasal maddeleri üretmek için gerekli donanım ve biyokütle dönüşüm proseslerini 

bulunduran tesislere biyorafineri adı verilir. Biyorafineriler petrol kaynaklı yakıtların ve yan 

ürünlerin elde edildiği petrol rafinerilerine benzeyen tesislerdir. Ulaşım sektörüne uygun 

biyoyakıtların biyorafinerilerde üretilmesi kullanılacak teknolojiye bağlıdır (Dayıoğlu, 2013).   

Biyorafinerilerde farklı dönüşüm prosesleri kullanılarak, amaca göre biyoyakıt, biyokimyasal, 

biyomateryal, gıda, yem gibi son ürünler elde edilmektedir. Biyoyakıt üretim proseslerinin 
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amacı biyokütle bileşenlerinin kimyasal/biyokimyasal parçalanması ve oksijensiz ortamda 

işlenmesidir. Özellikle motorlu taşıt biyoyakıtlarında, biyokütlenin oksijensiz ortamda 

işlenmesi yakıtın ısıl içeriği, yakıtın polaritesi ve fosil yakıtlarla karıştırılması açısından 

önemlidir. Biyokütlenin ısıl verimliliğini arttırmak için genellikle dört dönüşüm prosesi 

uygulanır. Bu prosesler Şekil 4’de belirtilmiştir. 

 
Şekil 4. Biyokütlenin dört dönüşüm prosesi (Mutlu ve ark. 2019) 

 

Yerel, bölgesel ve ulusal ölçeklerde çevresel ve sosyo-ekonomik alt yapılarıyla iyi kurgulanmış 

entegre biyorafineri teknolojisi aşağıda sıralanan katkıları saǧlayabilir: 

▪ Küresel çapta birincil enerji arzını destekler. 

▪ Sera gazı salınımlarında önemli azalma ve çevresel faydalar saǧlar. 

▪ Yurtiçi biyokütle ithal edilen fosil yakıtların yerine geçerek enerji güvenliği ve 

ekonomik dengelerde iyileşme sağlar. 

▪ Kırsal kesimin ekonomik ve sosyal olarak gelişmesinde katkıda bulunur. 

▪ Tarım ve orman üretim artıkları ile tarım ve gıda sanayi üretim atıklarının 

değerlendirilmesini sağlar (Dayıoğlu, 2013.) 

Türkiye’de hayvansal atıkları işletme içerisinde bazı uygulamalarla ekonomiye kazandırmak 

için akademik çalışmalar yapılmıştır (Entürk, 2006; Soyer, 2014). Hayvansal atıkların 

yönetilmesi konusunda işletme sahiplerinin bilinçlendirilmesi, hayvan gübrelerinin uygun 

şekilde depolanması, katı-sıvı gübre ayrımının yapılması ve taban suyuna karışma riskinin 

azaltılmasına yönelik önlemlerin gerekliliği, fakat işletmelerin yapısal sorunlarından dolayı 

toprak, su ve çevre kirliliğini önleyici atık yönetimi sistemlerinin geliştirilemediği birçok 

araştırmacı tarafından vurgulanmaktadır (Boyacı, 2011, Soyer, 2014; Çayır, 2012; Türkten ve 

ark. 2016). Dünyada, hayvansal üretim yapan işletmeler içerisinde oluşan atıkların çevre ve 

insan sağlığına olumsuz etkilerinin önlenmesi için biyogaz ve biyodizel gibi tesislerin kurulması 

sürdürülebilir çevre ve yenilenebilir enerji kaynaklarının etkili kullanımı açısından önem arz 

etmektedir (Dayıoğlu 2013). 

AB Yönetmeliğine (1/5/2003) göre, hayvansal yan ürünlerin güvenli bir şekilde toplanması, 

taşınması, depolanması, işlenmesi, kullanılması ve imha edilmesi konusunda daha katı koşullar 

uygulanmaktadır. Ayrıca hayvan gübresi ve atıklarının çok miktarda patojen organizma içerdiği 

ve koku emisyonları, atık su kirliliği ve vektör çekiciliği gibi sorunlara neden olduğu 

bilinmektedir. Yunanistan da yapılan bir araştırmada, halk sağlığının korunmasına ve genel 

çevre korumasına karşı bir yükümlülük olarak özel bir dikkatle ele alınması vurgulanmaktadır. 

Salmonella ve Campylobacter'in tavuk eti ve gübre enfeksiyonlarından sorumlu olduğu iyi 

bilinirken, Escherichia coli sığır ve domuzlara verilen antibiyotikler nedeniyle daha dirençli hale 

gelir. O zaman, ısıtma işlemlerinin bu patojenleri öldürmede fermantasyondan daha etkili 

olduğu ifade edilmektedir (Skoulou ve Zabaniotou, 2007). 

1. Termokimyasal,

2. Biyokimyasal,

3. Mekanik,

4. Kimyasal
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Hayvansal yan ürünler, kesilen bir hayvanın insan tüketimine yönelik olmayan tüm 

parçalarından oluşur. Et yan ürünleri patojen yayılımında tehlikeyi gizler veya olası bir hastalık 

kaynağı olarak kabul edilir. Bunların yok edilmesinin en yaygın alternatifi yakma olup, 

termokimyasal arıtma durumunda enerji içeriklerini değerlendirmek için bazı araştırmalar 

yapılmıştır (AB, 2004). Yakma, güvenilir bir teknolojiye, eski bir deneyime ve dünyanın her 

yerinde en son tekniklerle etkin bir emisyon kontrolüne dayansa da kamuoyunun olumsuz algısı 

ve yeni uygulamalarla rekabeti daha da alt sıralarda bırakıyor. Kullanımda güvenliklerini 

sağlamak için 133°C ve 3 bar basınçta 20 dak ısıl işlem uygulanır.  Bununla birlikte, genellikle 

et proteinleri üretimi için gıda endüstrilerinde, hayvan gıda endüstrilerinde ve kozmetik, ilaç vb. 

gibi ürün üretimindeki diğer birçok uygulamada bir miktar et yan ürünü kullanılmaktadır 

(Skoulou ve Zabaniotou, 2007)   

Biyoplastikler 
Petrol bazlı plastiklere alternatif oluşturabilecek yeni biyolojik olarak parçalanabilir plastiklerin 

geliştirilmesi cazip bir uygulamadır. Bu, et yan ürünlerinden elde edilen proteinlere dayanan 

termoplastikler için geçerlidir. Proteinlerin konsantre edilmesi ve izole edilmesi gerekir, bu da 

maliyetlidir, ancak kan unu ve et ve kemik ununda bulunanlar bunun için yeterli konsantrasyona 

sahiptir (Bier ve ark, 2013). 

Biyobazlı, biyobozunur veya hem biyobazlı hem biyobozunur plastikler olarak tanımlanan 

biyoplastikler, petrol türevli plastiklerle benzer özelliklere sahiptir ve biyolojik kökenli üretim 

teknolojileri sayesinde CO2 emisyonlarını azaltmaya katkı sağlamaktadır. 

Polihidroksialkoloatlar (PHA)’ın uygulama alanları biyobozunurluk, termoplastik özellikler, 

piezoelektrik özelliklere sahiptir. Bu özellikleri sayesinde, biyoplastikler, fiberler, biyomedikal 

malzemeler ve ilaç taşıyıcılar olarak kullanılabilmektedir. Enjeksiyonla kalıplanmış ve ekstrüde 

edilmiş PHA ürünleri, çatal bıçak takımı, ambalaj, tarım sanayi malzemeleri, kişisel bakım, ofis 

malzemeleri, oyuncaklar ve çeşitli ev eşyaları gibi çok çeşitli tüketici uygulamalarında 

kullanılabilmektedir. PHA ayrıca yüksek gerilme mukavemetine sahip fiberler olarak da 

kullanılabilmekte ve otomotiv endüstrisinde, diş ipi ve sigara filtrelerinde ve dokumasız 

uygulamalarda kullanılmaktadır. PHA’nın insan dokusu ile biyouyumluluğu nedeniyle PHA, 

doku mühendisliği, yara iyileşmesi, kardiyovasküler, ortopedi ve ilaç taşınımı gibi tıbbi ve 

biyomedikal uygulamalarda kullanılabilmektedir (Akdoğan 2021). 

Biyoaktif Peptitler 
Et yan ürünlerinden elde edilen proteinler, biyoaktif peptitler üretmek için kontrollü koşullar 

altında proteolitik enzimlerle hidrolize edilir. Düzenleyici onayı alabilmek için biyoaktif 

peptitlerin etkinlik ve güvenliğinin bilimsel olarak doğrulanması, özellikle insan çalışmalarıyla 

desteklenmesi gerekir. Birkaç büyük ülkedeki düzenleyici politikalar başka yerlerde rapor 

edilmiştir (Chalamaiaha ve ark. 2019). Pepsin, tripsin, kimotripsin, korolaz PP, papain ve ayrıca 

Bacillus amyloliquefaciens'ten Neutrase® ve Bacillus licheniformis'ten Alcalase® gibi 

mikrobiyal kökenli protein hidrolizi için birçok ticari enzim mevcuttur (Mora ve ark, 2018). 

Antimikrobiyal peptitler daha uzun dizilere sahiptir ve mikrobiyal membran içinde kanallar 

veya gözenekler oluşturarak mikroorganizmalara karşı etki gösterirler (Castellano ve ark 2016). 

Hemoglobin ve plazma proteinlerinden (Borrajo ve ark, 2019) ve ayrıca domuz karaciğeri gibi 

diğer et yan ürünlerinden çok sayıda antimikrobiyal peptit elde edilmektedir (Verma ve ark, 

2017). Kollajen peptitler, osteoartrit hastalarında ağrıyı hafifleterek ve fonksiyonel kapasiteyi 

artırarak diz eklemlerinde osteoartritik kıkırdak yıkımını azaltmaya katkıda bulunur 

(Puigdellivol ve ark., 2019) 
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Diğer Uygulamalar 
Domuz veya sığır kaynaklarından elde edilen jelatin, düşük maliyetle gıda ambalaj malzemeleri 

geliştirmek için yenilenebilir ve biyolojik olarak parçalanabilen polimer olarak kullanılabilir. Et 

ürünlerine kalitesini ve raf ömrünü uzatmak için jelatin kaplama uygulanmıştır. Bu tür kaplama, 

jelatin su ve oksijene karşı bir bariyer görevi gördüğünden temizlemeyi, renk kaybını ve aroma 

bozulmasını azaltır (Jridi ve ark, 2018). 

Yapılan bir çalışmada sığır kan unundan suda çözünür protein bazlı ahşap yapıştırıcılar elde 

edilmiştir. Kompozit ahşap ürünlerde kullanımları için iyi yapışma gücü ve su direnci göstermiş; 

bununla birlikte, proteinli malzeme hidrolize edildiğinde, yapışma kuvveti orta düzeydeydi ve 

su direnci zayıf bulunmuş, daha iyi performans elde etmek için kimyasal çapraz bağlama veya 

diğer modifikasyonlara ihtiyaç duyulmuştur (Adhikari ve ark, 2018). Yağlar el ve vücut 

losyonlarında, kremlerde ve banyo ürünlerinde kullanılmaktadır. İşlenmiş yağlar kauçuk ve 

plastiğin polimerizasyonunda ve plastikleştiricilerde, yağlayıcılarda ve yumuşatıcılarda 

kullanılabilmektedir (Ockerman ve Basu, 2014). Trikalsiyum fosfat, kemiklerdeki 

hidroksiapatitten elde edilebilir ve gübre, yem içeriği veya biyomedikal uygulamalar olarak 

kullanılabilir. Ayrıca Bacillus megaterium bakterisinin fosfat biyogübreleri elde etmek için 

kemiklerdeki fosfatı çözündürdüğü rapor edilmiştir (Wyciszkiewicz ve ark., 2015) 

Sonuç 

Artan nüfus, kentleşme ve sanayileşmedeki artışla birlikte, çevre ve insan sağlığı için tehdit 

oluşturan büyük miktarda atık üretilmektedir. Ayrıca artan nüfus tüketim oranını artırmakta, bu 

da mezbahaların üretimini artırması ile birlikte katı atık miktarının artışına yol açmaktadır. 

Yanlış atık yönetimi su, hava ve toprak kirliliği yoluyla ekosistemlerin dengesini de büyük 

ölçüde etkilemektedir. Ancak katı atıklar, çeşitli katma değerli ürünler ve yenilenebilir enerji 

için potansiyel kaynaklardır. Artan bu çevresel sorunların üstesinden gelmek ve mezbaha 

atıklarının en iyi şekilde kullanılması için çeşitli alternatif arıtma teknolojileri bulunmaktadır. 

Et ve et ürünlerinin üretimi, işleme, nakliye ve tüketici aşaması dahil çiftlikten çatala tüm 

zincirde bu ürünlerin çevre üzerinde olumsuz etkilerine karşı akılcı çözümler bulunmaktadır. Et 

endüstrisinde en az çevresel etkiye sahip, yüksek katma değer sağlamak için yenilikçi çözümler 

geliştirilmektedir. Çok sayıda teknolojiler hali hazırda mevcuttur ve hatta gıda, yem, evcil 

hayvan maması, ilaç, kimya ve enerji gibi çok çeşitli alanlarda endüstriyel uygulamalar için 

kullanılmaktadır. Gelecekteki çalışmaların tüm et yan ürünleri ve yan ürünleri için yeni 

uygulamalara, yeni süreçlerin çevresel etkilerinin, özellikle su ve enerji tüketimine odaklanacağı 

öngörülmektedir. 

Son zamanlarda, mezbaha yan ürünleri anaerobik sindirim, bir protein hidrolizatının sentezi, 

lipidler, enzimler, biyoaktif peptitler ve protein bazlı yapıştırıcı formülasyonlarının sentezi gibi 

çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Mezbahalardan alınan kan, protein açısından zengin 

(yaklaşık %18) başlıca hayvansal yan ürünlerden biridir. Kurutulmuş protein, mükemmel 

jelleşme ve emülsifiye edici özelliklerinden dolayı birçok sektörde kullanılmaktadır. Bu devasa 

miktarlardaki mezbaha atıklarının potansiyel kullanımı, yalnızca sürdürülebilir atık yönetiminin 

yolunu açmakla kalmayacak, aynı zamanda endüstriyel gelişme ve yeni istihdam olanaklarını 

sağlayacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle, mezbaha atıklarının arıtılması ve etkin kullanımı 

için sürdürülebilir atık yönetimi teknolojilerine odaklanmaya ihtiyaç vardır. 
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Özet 
Bitkisel atıklardan kahverengi ve yeşil doğal gıda renk maddesi üzerine gerçekleştirilen bu 

çalışmada, ceviz yaprağı, enginar yaprağı ve fındık iç kabuğu kullanılmıştır. Renk maddesinin 

eldesinde; klasik çözgen ekstraksiyonu, ultrasonik ekstraksiyon ve mikrodalga ile ekstraksiyon 

yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma kapsamında ekstraksiyon işleminin en önemli 

değişkenlerinden katı/çözgen oranı ön denemeler ile belirlenmiş, sonrasında ise doğal renk 

maddelerinin eldesinde kullanılabilecek en uygun çözgenin seçimi gerçekleştirilmiştir. 

Katı/çözgen oranı ve çözgen çeşidi belirlendikten sonra farklı ekstraksiyon yöntemlerinde işlem 

parametrelerinin etkisi ele alınmıştır. En iyi sonuçların elde edildiği renk maddeleri için, toplam 

fenolik madde miktarı ve antioksidan aktivite (DPPH) özellikleri belirlenmiştir. Yeşil ceviz 

yaprağından elde edilen klorofil renk maddesinin yeşil enginar kabuğundan elde edilen klorofil 

renk maddesine oranla klorofil miktarının daha yüksek ve renginin daha koyu yeşil olduğu 

belirlenmiştir. Fındık iç kabuğundan kahverengi renk maddesi elde edilmiş fakat bu rengi veren 

madde tanımlanamamıştır. Bu maddenin tanımlanması için kromatografik analizlerin 

yapılmasının gerekli olduğu belirlenmiştir. Gerçekleştirilen toplam fenolik madde miktarı ve 

antioksidan aktivite analizleri sonucunda ceviz yaprağının antioksidan kapasitesi enginar 

yaprağına göre daha yüksek bulunmuştur.   

Anahtar Sözcükler: Yeşil renk maddesi, kahverengi renk maddesi, ultrasonik ekstraksiyon, 

mikrodalga ekstraksiyon, klorofil 

 

Abstract 
In this study, walnut leaves, artichoke leaves, and hazelnut inner shells were used to extract 

brown and green natural food colorants from vegetable wastes. In the extraction process to 

obtain the color substance; classical extraction, ultrasonic extraction, and microwave extraction 

methods were used. Within the scope of the study, one of the most important variables of the 

extraction process, the solid/solvent ratio was firstly determined, and then the most suitable 

solvent to be used in the extraction of natural color materials was selected. After determining 

the solid/solvent ratio and solvent type, the effect of process parameters for different extraction 

methods was examined. The total amount of phenolic substances and antioxidant activity 

(DPPH) were analysed for the colorants having the highest results. It was determined that the 

chlorophyll amount obtained from the walnut leaf was higher and the color was darker green 

than that of the green artichoke leaf. A brown color substance was obtained from the hazelnut 

inner shell, but the substance giving this color could not be identified. It was decided that 

chromatographic analysis is necessary for the identification of this substance. As a result of the 

total amount of phenolic substances and antioxidant activity analyses performed, the antioxidant 

capacity of the walnut leaf was found to be higher than that of the artichoke leaf. 
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Giriş 

Renk gıdalarda tüketicinin dikkatini çeken, albeniyi arttıran özelliklerin başında gelmektedir. 

Gıdaların renklendirilerek tüketilmesi antik çağlara kadar dayanmaktadır (Hamedi & Koosha, 

2020). Eski çağlarda meyve taneleri, baharatlarla renklendirilen gıdalar günümüzde doğal 

ve/veya yapay renk maddeleriyle renklendirilmektedir. Teknolojik gereksinimler, yeni üretim 

ve ürün çeşitliliğinden dolayı gıdalarda rengin stabilitesini sağlamak için renk maddelerinin 

kullanımı zorunlu hale gelmektedir (Kucharska & Grabka, 2010). Son yıllarda insanlar 

beslenmelerinde sağlıklı ve doğal ürünleri tercih etmektedir. Tüketicilerin taleplerindeki 

değişiklikler ve ülkelerin mevzuatları doğrultusunda sentetik renklendiricilerin kullanımı her 

geçen gün azalmakta ve gıda endüstrisinde de doğal renklendiricilere yönelim artmaktadır 

(Prajapati & Jadeja, 2022).  

Gıda renklendiricileri yapay olarak sentezleme veya bitkisel, hayvansal ve mineral 

kaynaklardan ekstraksiyon yöntemleri ile elde edilmektedirler (Shamina et al., 2007). Ayrıca 

atık olarak nitelendirilen gıda yan ürünlerinden de klasik çözgen ekstraksiyon yöntemlerinin 

yanı sıra ultrasonik ekstraksiyon, mikrodalga ekstraksiyon veya süper kritik akışkan 

ekstraksiyonu gibi yöntemleri kullanılarak doğal gıda renk maddesi elde etmek mümkündür 

(Contini et al., 2008; Fernández-Agulló et al., 2014; Lima et al., 2019; Llorach et al., 2002; 

Zuorro et al., 2016). Daha önceleri atık olarak nitelendirilen gıda yan ürünlerinin 

kullanılabilirliği günümüzde önem kazanmıştır. Meyve ve sebzelerin yapısında bulunan 

çekirdekler ve kabuklar atık olarak nitelenseler de bünyelerinde barındırdıkları değerli major 

(yağ, protein) ve minor (vitamin, renk maddeleri) bileşenlerden dolayı oldukça değerli 

kaynaklardır (Lima et al., 2019).  

Ülkemizde bitkisel kaynaklardan özellikle atıklardan doğal renklendirici üretimi hem yurt dışı 

bağımlılığımızı ortadan kaldıracak hem de yurt dışına ihraç etme olanağı verecektir. Böylece, 

katma değerli, doğal ve standart kalitede boyar maddelerle ülkemizin cari açığı azalacak ve 

pozitif yönde katkı sağlayacaktır.  Ayrıca, atıklardan renk maddesi üretim teknolojisi 

geliştirilecek kahverengi- yeşil renk maddesi elde edilmesi özelinde sağlanacak olan teknolojik 

kazanım diğer renklendiricilerin üretiminde de kullanılabilecektir (Waldron, 2007).  

Çalışma kapsamında bitkisel atık olarak ceviz yaprağı, enginar yaprağı ve fındık iç kabuğu 

kullanılmıştır. Ceviz yaprağı (Junglans regia), Junglandacae familyasına aittir ve geleneksel 

olarak birçok hastalığın tedavisinde (genellikle deri inflamasyonları, hiperhidrozis, ülser, 

diyare, helmintik ve septik durumlarında) kullanılır (Mohammadi et al., 2012). Enginar 

yaprakları da bir diğer değerli atık veya yan ürün olarak göze çarpmaktadır (Sánchez-Rabaneda 

et al., 2003). Enginar bitkisinin hasadından sonra dış çiçekler, gövde ve yapraklar olmak üzere 

%80-%85’lik kısmı atılmakta olup sadece iç kısmının kullanıldığı bilinmektedir (Conidi et al., 

2015; Llorach et al., 2002; Zuorro et al., 2016). Enginar atıklarının (yan ürünleri) düşük yağ 

oranına sahip olduğu ayrıca inülin, lifler, biyoaktif fenolik maddeler ve antioksidanlar açısından 

zengin olduğu bilinmektedir (Lattanzio et al., 2009; Ruiz-Cano et al., 2014). Bu değerli atık 

ürünün (özellikle dış yeşil yapraklar ve çiçek sapları) biyoaktif bileşik kaynağı olarak veya 

fonksiyonel ürün geliştirmede kullanılması ile atık sorununa ekonomik olarak uygulanabilir bir 

çözüm yaratılabilecektir (Ruiz-Cano et al., 2014). Fındık iç kabuğu da, fındığa uygulanan 

kavurma işlemi sırasında ayrılarak, toplam iç fındık ağırlığının yaklaşık %2.5'ini temsil etmekte 

olup çok düşük ekonomik değere sahiptir (Alasalvar et al., 2009). Bu nedenle, genellikle, 

hayvan yemi ve enerji üretimi için ham madde olarak kullanılmaktadır (Monagas et al., 2007). 
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Bununla birlikte, son yıllarda yapılan birçok çalışma, hayvan yemi olarak kullanılan yan 

ürünlerin, pahalı ve değerli bir doğal fitokimyasal kaynağı olduğunu göstermiştir (Alasalvar et 

al., 2009; Contini et al., 2008; Shahidi et al., 2007). Bu atıkların değerlendirilmesi hem onların 

çevresel etkisini azaltmakta hem de ekonomik fayda sağlamaktadır (Fernández-Agulló et al., 

2014; Sanz-Puig et al., 2017; Yasuda et al., 2014). 

Bu çalışmanın amacı, atık olarak nitelendirilen ceviz yaprağı, enginar yaprağı ve fındık iç 

kabuğundan doğal olarak elde edilmesi oldukça zor olan kahverengi ve yeşil renk maddesinin 

elde edilmesidir. Ayrıca ekstraksiyon işleminin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için 

önemli olan katı/çözgen oranı ve çözgen çeşidinin belirlenmesi de çalışma kapsamında ele 

alınmıştır. Belirlenmiş olan katı/çözgen oranında ve çözgen tipinde 3 farklı ekstraksiyon 

yönteminde (klasik çözgen ekstraksiyon yöntemi, ultrasonik ekstraksiyon ve mikrodalga ile 

ekstraksiyon yöntemleri) etkin olan güç parametreleri ve sürenin renk maddesinin eldesine 

etkisi değerlendirilmiştir. Yeşil renk maddesi için en yüksek toplam klorofil miktarı ve renk 

değerleri açısından en yüksek değer ele alınırken, kahverengi renk maddesi için renk değeri göz 

önünde bulundurularak sonuçlar değerlendirilmiştir.  

 

Materyal ve Yöntem 

Materyal  

Bu çalışmada materyal olarak ceviz yaprağı, enginar kabuğu ve fındık iç kabuğu kullanılmıştır. 

Ceviz yaprağı Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü çevresindeki ceviz ağaçlarından 

(Juglans regia L.), enginar (Cynara scolymus) kabuğu ise İzmir bölgesindeki yerel üreticilerden, 

fındık (Corylus colurna) iç kabuğu İzmir bölgesindeki yerel bir kuruyemiş firmasından temin 

edilmiştir. Fındık iç kabuklarından yağın uzaklaştırılması için hekzan çözgeni kullanılarak 

soxhelet ekstraksiyonu uygulanmıştır. Elde edilen örnekler -18°C sıcaklıkta ve ışık geçirmeyen 

ambalaj malzemelerinde muhafaza edilmiştir.  

Ekstraksiyon Yöntemi 

Bitkisel atıklardan ceviz yaprağı, enginar kabuğu ve fındık iç kabuğundan yeşil ve kahverengi 

renk maddesinin eldesinde 3 farklı ekstraksiyon yöntemi kullanılmıştır. Ekstraksiyon işleminde 

en önemli parametrelerden katı/çözgen oranı ve çözgen çeşidinin belirlenmesi denemeleri için 

ultrasonik ekstraksiyon yöntemi kullanılmıştır. Örnekler ekstraksiyon işlemi öncesinde bir 

parçalayıcı (Tefal, Model Masterchop XL) ile 1 dakika süreyle parçalanmıştır. 

Katı/ çözgen oranlarını (1:10, 1:15, 1:20 (w/w)) belirleme denemelerinde etanol kullanılmış 

olup sabit koşullarda (25 kHz frekansta, 20 dakika) ultrasonik ekstraksiyon yöntemi 

uygulanmıştır. Çözgen çeşidinin belirlenmesinde ise belirlenen katı/çözgen oranı kullanılarak 

yeşil renk maddesinin eldesinde etanol, metanol ve aseton çözgenleri, kahverengi renk eldesinde 

ise %80 etanol+su, %80 metanol+su ve %80 aseton+su karışımı çözgen oranları kullanılmıştır.  

Klasik çözgen ekstraksiyon yöntemi için IKA rotor-stator homogenizatör kullanılmıştır. 

Denemeler 3000-5000-10000 dev/dak’da 10-20-30 dakika boyunca gerçekleştirilmiştir.  

Ultrasonik ekstraksiyon işlemi, Hielscher Ultrasonics, Model UP400S cihazı ve 14 mm çaplı 

H14/Tip 14 Sonotrod prop kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Denemeler 10-15-25 kHz’de 10-20-

30 dakika boyunca gerçekleştirilmiştir. Standart 200 W ultrasonik enerji üreten cihazın gücü bu 

çalışmada %10, %15 ve %25 oranlarında kullanılmış ve sisteme sırayla 20, 30 ve 50 W enerji 

verilmiştir.  

Mikrodalga ile ekstraksiyon işlemi için ise (Arçelik, Model 595) cihazı kullanılmış olup, 

180W-360W güç değerlerinde 1-2-3-4 dak süresinde uygulama gerçekleştirilmiştir. UV ve 
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görünür bölge spektrofotometrede (Carry 50 Scan UV-Visible) 200-800 nm arasında maksimum 

absorbans pikleri belirlenmiş ve bu dalga boylarında ölçümler yapılmıştır. Ekstraktların ayrıca 

Hunter renk ölçer (Minolta, CR-300) ile L*, a*, b* değerlerine bakılmıştır. Ekstraktların ayrıca 

toplam fenolik madde içerikleri, DPPH antioksidan aktiviteleri de belirlenmiştir. Elde edilen bu 

değerlere göre katı/çözgen oranı, çözgen çeşidi ve en etkili ekstraksiyon koşulları 

değerlendirilmiştir.  

Analiz Yöntemleri 

Nem tayini etüv yöntemine göre gravimetrik yöntem ile yapılmıştır (AOAC, 2006). Elde edilen 

ekstraktların renk özellikleri L*, a*, b* değerleri ölçülerek (Minolta, CR-300) belirlenmiştir. 

Toplam renk değişimi (ΔE), ton (h°) ve kroma (C) değerleri L*, a* ve b* değerlerine göre 

hesaplanmıştır (Yeşil, 2010). Üç tekrar halinde yapılan renk ölçümleri ve ortalama değerler 

hesaplanmıştır. Renk maddesinin konsantrasyonunun ölçümünde Carry 50 Scan UV-Visible 

spektrofotometre kullanılmıştır. Örneklerin klorofil a, klorofil b ve toplam klorofil miktarları 

her bir çözgen için hesaplanmıştır (Dere et al., 1998; Ritchie, 2006). Ayrıca ektraktların toplam 

fenolik madde miktarı ve antioksidan aktiveleri analiz edilmiştir. Toplam fenolik madde miktarı 

analizi için Folin- Ciocalteu ayracı kullanılarak; antioksidan aktivite analizi ise DPPH metodu 

ile gerçekleştirilmiştir (Lu et al., 2012). Analiz sonuçlarının istatistiksel değerlendirmesi SPSS 

versiyon 15.0 Windows yazılım programı (SPSS Inc., Chicago, IL) kullanılarak yapılmıştır. 

Sonuçlar varyans analizi (ANOVA) testi ile değerlendirilmiştir. Ortalama karşılaştırma, 

Duncan'ın çoklu aralık testi ile p<0.05 seviyesinde yapılmıştır. 

 

Bulgular ve Tartışma 

Katı/Çözgen Oranı ve Çözgen Seçimi 

Bitkisel atıklardan yeşil ve kahverengi renk maddesinin eldesinde kullanılan ham maddelerin 

nem değerleri belirlenmiştir. Nem miktarları ceviz yaprağı için %25.33±0.61(wb), enginar 

kabuğu için ise %49.40±0.85(wb), fındık iç kabuğu için %5.12±0.12(wb) olarak belirlenmiştir. 

Ektraksiyon işlemi için çözgenin ve kullanılan ham maddenin en etkin oranda bir araya gelmesi 

büyük önem taşımaktadır (İlter et al., 2018). Bu oranın belirlenmesinde ham maddelerin kuru 

madde içerikleri dikkate alınmıştır. Çalışma kapsamında katı/çözgen oranının belirlenmesi ve 

çözgen seçimi aşamalarında ektraksiyon işleminde ultrasonik ekstraksiyon yöntemi kullanılmış 

olup, işlem sabit koşullarda (25 kHz, 20 dakika) gerçekleştirilmiştir. Belirlenen sabit koşullar 

altında; ceviz yaprakları ve enginar yaprakları için çözgen olarak saf etanol kullanılmıştır (Lima 

et al., 2019; Ritchie, 2006). Fındık iç kabuğu örneği için en etkin katı/çözgen oranı belirleme 

denemelerinde %80 etanol-su kullanılmıştır (Alasalvar et al., 2009; Contini et al., 2008; Shahidi 

et al., 2007).  

Ceviz yaprağı ve enginar yaprakları için katı/çözgen oranı belirleme sonuçları Şekil 1’de 

gösterilmiştir. Ceviz yaprağı ve enginar yaprağı için en yüksek klorofil miktarını veren 

katı/çözgen oranı 1:10 (w/w) olarak belirlenmiştir. Ceviz yaprağı için 1:10 katı/ çözgen oranında 

klorofil a miktarı 159.76±2.12 ppm, klorofil b miktarı 28.17±1.23 ppm, toplam klorofil miktarı 

ise 187.92±9.12 ppm olarak belirlenmiştir. Enginar yaprağı için 1:10 katı/ çözgen oranında 

klorofil a miktarı 16.64±0.54 ppm, klorofil b miktarı 18.65±3.91 ppm, toplam klorofil miktarı 

ise 35.29±4.33 ppm olarak belirlenmiştir.  
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Şekil 2. Ceviz yaprağı ve enginar yaprağında farklı katı/ çözgen oranlarında (A) ve çözgen 

seçiminde (B) klorofil A, klorofil B ve toplam klorofil miktarları 

 

Doğal renk maddesi eldesinde ham madde olarak kullanılan ceviz yaprağı, enginar yaprağı ve 

fındık iç kabuğunda farklı katı/ çözgen oranlarında L*, a*, b* renk değerleri ölçülmüş olup bu 

değerler üzerinden de belirlenmiş ve Çizelge 1’de verilmiştir. Fındık iç kabuğu için kahverengi 

tanımlamada herhangi bir standart renk maddesi yer almadığı için renk değerleri analiz edilerek 

sonuçlar elde edilmiştir. Tüm örnekler için başlangıç değeri ile ekstraksiyon sonrası renk 

özellikleri arasındaki farkı ifade eden ΔE değeri sonuçları ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlara 

göre en yüksek ΔE değerleri; ceviz yaprağı için 29.06±3.98, enginar yaprağı için 29.67±7.06 ve 

fındık iç kabuğu için ise 22.30±3.82 olarak belirlenmiştir (p<0.05). En yüksek değerler tüm ham 

maddeler için 1:10 katı/çözgen oranında belirlenmiştir. Çalışmanın sonraki aşamalarında tüm 

ham maddeler için katı/çözgen oranı 1:10 olacak şekilde sabit tutulmuştur.  

 

Çizelge 1. Ceviz yaprağı, enginar yaprağı ve fındık iç kabuğunda farklı çözgen ve katı/çözgen 

oranlarında elde edilen renk değerleri (L*, a*, b* Hue º, Chroma, ΔE değerleri) 
Ham 

madde 

Katı/Çözgen 

Oranı (w/w) 
L* a* b* Hue º Chroma ΔE 

Ceviz 

Yaprağı 

1:10 46.47±5.03c -35.61±6.34c 26.36±2.12a 0.64±0.18a 44.30±5.87a 29.06±3.98a 

1:15 54.15±6.05a -32.25±7.36b 24.91±3.14b 0.66±1.20a 40.75±6.89b 22.35±5.05b 

1:20 50.58±7.13b -19.00±8.44a 15.17±4.22c 0.67±0.28a 24.31±7.97c 12.39±6.08c 

Enginar 

Yaprağı 

1:10 53.73±8.11c -31.55±9.42c 32.21±5.20c 0.80±0.26a 45.08±8.95b 29.67±7.06a 
1:15 67.53±7.09b -30.40±8.40b 34.92±4.18a 0.85±0.24a 46.29±7.93a 17.66±6.04b 

1:20 70.10±6.01a -28.51±7.32a 33.54±3.10b 0.87±1.16a 44.02±6.85c 14.21±4.96c 

Fındık İç 

Kabuğu 

1:10 39.00±4.87a 24.51±6.18a 23.70±1.96a 0.77±0.02a 34.09±5.71a 22.30±3.82a 

1:15 37.44±3.67b 23.05±4.98b 21.51±0.76b 0.75±1.22a 31.52±6.91b 19.66±5.02b 
1:20 37.49±4.58b 22.68±5.89b 21.50±1.67b 0.76±0.13a 31.25±7.82b 19.38±5.93b 

Ham 

madde 

Çözgen 

cinsi 
L* a* b* Hue º Chroma ΔE 

Ceviz 
Yaprağı 

Etanol 45.47±6.46c -34.61±7.07b 24.36±4.41a 0.61±0.77a 42.32±5.42a 28.10±1.43a 

Metanol 55.54±7.57a -34.74±8.18b 22.31±5.52b 0.57±0.88a 41.29±6.53b 22.88±1.11b 

Aseton 49.58±8.55b -17.00±9.16a 14.17±6.50c 0.69±0.67a 22.13±7.51c 12.72±0.98c 

Enginar 
Yaprağı 

Etanol 70.10±7.53a -28.51±8.14b 33.54±5.48c 0.87±0.70a 44.02±6.49c 14.21±1.02c 

Metanol 67.53±6.45b -30.40±7.06c 34.92±4.40b 0.85±0.62a 46.29±5.41b 17.66±1.08b 

Aseton 66.89±5.31c -14.31±5.92a 63.74±3.26a 1.35±0.81a 65.33±4.27a 37.63±1.14a 

Fındık İç 
Kabuğu  

%80 Etanol-su 39.49±4.19a 25.38±4.80a 22.47±2.14a 0.72±0.51a 33.90±3.15a 22.17±1.12a 

%80 Aseton-su 36.42±3.01b 21.30±3.62b 20.36±0.96b 0.76±0.92a 29.47±1.97c 17.61±1.18c 

Etanol 37.24±1.80c 21.92±2.41b 20.98±2.17b 0.76±0.40a 30.34±0.76b 18.47±1.21b 

 

Renk maddelerinin eldesinde, ham madde kaynaklarından en etkin şekilde ayrılmasını sağlayan 

çözgen çeşitleri büyük önem taşımaktadır. Çözgen çeşidinin belirlenmesi denemelerinde 

katı/çözgen oranı 1:10 olarak sabit tutulmuş, ultrasonik ekstraksiyon yöntemi sabit koşullarda 
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(25 kHz, 20 dakika) uygulanmıştır. Ceviz yaprağı ve enginar yaprakları için en yüksek klorofil 

içeriğinin elde edilmesini sağlayan çözgeni belirleme sonuçları Şekil 1’de gösterilmiştir. Ceviz 

yaprağı ve enginar yaprakları için klorofil ekstraksiyonunda en çok kullanılan çözgenlerden 

olan etanol, metanol ve aseton tercih edilmiştir (Daood, 2003; Eddahhaoui et al., 2022; Metrouh-

Amir et al., 2015). Elde edilen sonuçlara göre ceviz yaprağında, metanol ile yapılan ekstraksiyon 

sonucunda maksimum toplam klorofil (294.84±23.17 ppm) değeri elde edilmiştir. Etanol ile 

ekstrakte edilen örnekteki toplam klorofil miktarı 181.94±11.45 ppm olarak belirlenmiştir. Yeşil 

enginar kabuğunda da metanol ile elde edilen ekstraktta 26.01±4.22 ppm toplam klorofil elde 

edilirken, etanol ile elde ekstraktta ise 24.92±7.98 ppm toplam klorofil elde edilmiştir.  

Çözgen seçiminde tüm örnekler için renk değerleri ölçümleri yapılmış ve Çizelge 1’de 

verilmiştir. Ceviz yaprağı için en yüksek renk farkı etanol ile ekstrakte edilen örnekte 

belirlenmiştir. Yeşil rengi ifade eden -a değerinin ise metanol ve etanol ile hazırlanan 

ekstraktlarda en düşük değerde olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Enginar yaprakları için ΔE 

değeri en yüksek olan aseton ile hazırlanan örnek olmasına rağmen, -a değerinin yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Ekstraktlar arasında yeşillik değeri en belirgin olan örnek (-30.40±7.06) ile 

metanol, (-28.51±8.14) ile de etanol ile ekstrakte edilen örnektir. Sonuçlarda metanol içeren 

ekstraktın sonuçları etanole göre daha yüksek çıkmış olmasına rağmen, metanolün toksik etkisi; 

solunum ve deriyle teması etmesi durumunda insan sağlığı üzerine pek çok zararlı etkisi olması 

nedeniyle tercih edilmemiş (Ritchie, 2006), toksik olmayan ve metanole oranla daha güvenli bir 

kimyasal olan etanol seçilmiştir. 

Fındık iç kabuğu için saf etanol, %80 etanol+su, %80 aseton+su çözgen olarak kullanılmıştır 

(Alasalvar et al., 2009; Contini et al., 2008; Shahidi et al., 2007). Fındık iç kabuğu için renk 

sonuçları incelendiğinde ΔE değeri en yüksek olan örnek %80 etanol+su içeren örnek olarak 

belirlenmiştir (p<0.05). Kahverengi rengin ifadesi +L* değeri ve +a* değerleri ile ifade 

edilebilir. Fındık iç kabuğundan elde edilen renk ise kahverengi sarımsı özellik göstermektedir. 

Bu sebeple en koyu ve belirgin rengi gösteren örnek %80 etanol+su olarak belirlenmiştir. 

Ekstraksiyon Yöntemleri  

Klasik çözgen ekstraksiyon yönteminde Şekil 2’de görüldüğü üzere 3000 dev/dak ve 5000 

dev/dak karıştırma hızında, işlem süresinin artması klorofil miktarlarının artmasını sağlamıştır. 

10000 dev/dak’da işlem süresinin artması klorofilin bozulmasına sebep olmuştur (Kang et al., 

2019; Schwartz & Von Elbe, 1983; Vernon, 1960). Ceviz yaprakları için en yüksek toplam 

klorofil miktarı 10000 dev/ dak karıştırma hızında 10 dak işlem uygulama sonucunda elde 

edilmiştir. Bu koşulda klorofil a miktarı 98.04±10.98 ppm, klorofil b miktarı 46.88±7.54 ppm, 

toplam klorofil miktarı ise 144.92±11.48 ppm olarak belirlenmiştir. Enginar yapraklarında ise 

ceviz yaprağına göre daha az klorofil içeriği olduğu belirlenmiştir. İşlem koşullarının etkisi ele 

alındığında en yüksek toplam klorofil miktarının elde edildiği koşul 10000 dev/dak karıştırma 

hızında 10 dak. süre (p<0.05) olarak belirlenmiştir. Bu noktada klorofil a miktarı 21.35±2.13 

ppm, klorofil b miktarı 16.18±4.64 ppm, toplam klorofil miktarı ise 37.54±6.87 ppm olarak 

belirlenmiştir. 
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Klasik çözgen ekstraksiyon yönteminde işlem koşullarının ve işlem süresinin tüm örneklerde 

renk değerleri ölçümleri yapılmış ve Çizelge 2’de verilmiştir. Ceviz yaprağı ve enginar yaprağı 

için en yüksek renk farkı ΔE 10000 dev/ dak’da 10 dak süreyle hazırlanan örnekte belirlenmiştir 

(p<0.05). Ceviz yaprağı için ΔE 26.00±0.33, enginar yaprağı için ΔE 23.85±0.09 olarak 

belirlenmiştir. Fındık iç kabuğu için %80 etanol+su ile gerçekleştirilen klasik ekstraksiyon 

denemelerinde renk sonuçları incelendiğinde ΔE değerinin karıştırma hızı ve süresinin 

artmasıyla artış gösterdiği belirlenmiştir. Fındık iç kabuğundaki renk veren bileşenin karıştırma 

işlemiyle bozulmaya uğramadığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre en yüksek ΔE 

değerinin elde edildiği koşul 10000 dev/dak’da 30 dak olarak belirlenmiştir (28.31±1.27). 

Ultrasonik ekstraksiyon yöntemi, Bitkisel atıklardan yeşil ve kahverengi renk eldesinde 

kullanılan bir diğer ekstraksiyon yöntemidir. Ceviz yaprağı ve enginar yaprağı örneklerinde 

klorofil a, klorofil b ve toplam klorofil miktarlarının kıyaslaması Şekil 2’de verilmiştir. 

Gerçekleştirilen ekstraksiyon işleminde klasik çözgen ekstraksiyon yöntemindeki gibi ceviz 

yaprağındaki klorofil miktarı enginar yapraklarındakinden yaklaşık 3 kat daha yüksek çıkmıştır. 

Ultrasonik güç değeri olan frekansın ve işlem süresinin artmasıyla klorofil miktarının da arttığı 

görülmektedir (Akyıl et al., 2020; İlter et al., 2018). Her iki örnek için de 25 kHz frekans 

değerinde 20 dak işlem süresinin uygulanmasından en yüksek toplam klorofil içeriğinin elde 

edildiği saptanmıştır (p<0.05). Bu koşulda klorofil a miktarı 113.79±3.23 ppm, klorofil b 

miktarı 40.84±2.55 ppm, toplam klorofil miktarı ise 154.65±9.56 ppm olarak belirlenmiştir. 

Enginar yapraklarında ise ceviz yaprağına göre daha az klorofil içeriği olduğu belirlenmiştir 

(p<0.05) ve bu koşulda klorofil a miktarı 20.66±4.12 ppm, klorofil b miktarı 19.28±4.22 ppm, 

toplam klorofil miktarı ise 39.94±1.04 ppm olarak belirlenmiştir. Ultrasonik ektraksiyon 

yönteminde 25 kHz frekans değerinde işlem süresinin 30 dak olduğu koşulda klorofil miktarında 

azalma belirlenmiştir. Bu azalmanın sebebinin ısınmaya bağlı klorofil bozunması olduğu 

düşünülmektedir (Kang et al., 2019; Schwartz & Von Elbe, 1983; Vernon, 1960). Ultrasonik 

ekstraksiyon yönteminde soğutmalı sirkülatör ve buz kullanılsa bile yüksek frekans ve uzun 

Şekil 3. Ceviz yaprağı ve enginar yaprağı için klasik, ultrasonik ve mikrodalga 

ekstraksiyon yöntemi ile farklı güç ve sürelerde gerçekleştirilen denemelerin klorofil a, 

klorofil b ve toplam klorofil miktarları 
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işlem süresi ısınmaya sebep olmuştur. Klorofil de ısıya karşı hassas bir bileşen olması sebebiyle 

bozunmaya uğramıştır. İşlem koşullarının ve işlem süresinin ultrasonik ekstraksiyon 

yönteminde renk değerleri ölçümleri yapılmış ve Çizelge 3’de verilmiştir.  

Mikrodalga ile ekstraksiyon yönteminde kullanılan mikrodalga enerjisi hücrelerdeki 

bileşenlerin kısa sürede açığa çıkmasına sebep olmaktadır (Akyıl et al., 2020; İlter et al., 2018). 

Bu sebeple ekstraksiyon süresinin klasik çözgen ekstraksiyonu ve ultrasonik ekstraksiyon 

yöntemlerine kıyasla 10 kat daha düşük olduğu görülmektedir (Şekil 2). Bu kadar kısa işlem 

süresinde elde edilen klorofil miktarları ve renk özellikleri diğer yöntemlere oldukça yakındır.  

Mikrodalga ile ektraksiyon işlemindeki en önemli dezavantaj ise sıcaklık kontrolünün 

yapılamamasıdır. Bu sebeple güç değerindeki artış ve işlem süresinin artışı ekstraktın 

sıcaklığının artmasına ve ısı ile kolay bozunabilen bileşenlerin zarar görmesine sebep 

olmaktadır (Rodriguez-Amaya, 2016; Vernon, 1960). Elde edilen sonuçlara göre de ceviz 

yaprağında ve enginar yaprağında en yüksek toplam klorofil 180 W değerinde 3 dak işlem 

süresinde belirlenmiştir (p<0.05). Ceviz yaprağı için klorofil a 91.69±3.21 ppm, klorofil b 

32.32±1.22 ppm ve toplam klorofil miktarı ise 124.01±6.21 ppm olarak belirlenmiştir. Enginar 

yaprakları için ise klorofil a 22.85±0.98, klorofil b 18.06±1.88, toplam klorofil miktarı ise 

40.92±2.34 ppm olarak belirlenmiştir. İşlem koşullarının ve işlem süresinin mikrodalga ile 

ekstraksiyon yönteminde renk değerleri ölçümleri yapılmış ve Çizelge 4’te verilmiştir.  

Sonuç 

Bitkisel atıklardan yeşil ve kahverengi renk maddelerinin eldesi üzerine gerçekleştirilen bu 

çalışmada, öncelikle ekstraksiyon işlemini etkileyen katı/çözgen oranı ve çözgen seçimi 

yapılmıştır. Ceviz yaprağı, enginar yaprağı ve fındık iç kabuğu için bu oran 1:10 (w/w) olarak 

belirlenmiştir. Çözgen seçiminde ise klorofilin ekstraksiyonunda en çok kullanılan etanol ile 

çalışmalara devam edilmiştir. Fındık iç zarı için de %80’lik etanol-su çözeltisi kullanılmıştır. 

Çalışmanın en önemli amacı farklı ekstraksiyon yöntemlerinin ve bu yöntemle ait işlem 

parametrelerinin renk maddesi üzerine etkisinin incelenmesidir. Çalışmanın sonucunda elde 

edilen verilere göre ceviz yaprağı için en etkin ekstraksiyon yöntemi ultrasonik ekstraksiyon 

olup işlem parametresi 25 kHz-20 dak olarak belirlenmiştir. Bu koşuldaki toplam klorofil 

154.65±9.56 ppm, toplam fenolik madde miktarı 55.2±2.34 mg gallik asit/g KM, DPPH 

antioksidan aktivite değeri ise 8.49±0.76 mg/g Trolox-eşdeğeri olarak belirlenmiştir. Enginar 

yaprağı için en etkin ekstraksiyon yöntemi mikrodalga ekstraksiyon olup, işlem koşulu 360 W-

2 dak’dır. Bu koşulda toplam klorofil miktarı 40.92±2.34 ppm, toplam fenolik madde miktarı 

48.2±3.45 mg gallik asit/g KM ve DPPH Antioksidan aktivite değeri ise 7.23±0.87 mg/g Trolox-

eşdeğeridir. Fındık iç zarı için ise klasik ekstraksiyon yönteminde 10000 dev/dak ve 30 dak 

koşulunda işlem en etkin şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu koşuldaki toplam fenolik madde 

miktarı 62.3±4.21 mg gallik asit/g KM ve DPPH antioksidan aktivite değeri ise 10.23±1.33 

mg/g Trolox-eşdeğeri. olarak hesaplanmıştır. Sonuçlara göre her bir ham madde için en etkin 

ekstraksiyonun sağlanması için uygulanacak yöntem ve parametreler büyük önem taşımaktadır. 

Elde edilmek istenilen renk maddesinin işlem koşullarına karşı hassasiyeti göz önünde 

bulundurularak ekstraksiyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
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Çizelge 2. Ceviz yaprağı, enginar yaprağı ve fındık iç kabuğunda klasik ekstraksiyon yöntemi ile elde edilen örneklerin renk değerleri  

                 (L*, a*, b*, Hueº, Chroma, ΔE  değerleri) 

 

 

 

Ham  

madde 

Karıştırıcı 

gücü 

(dev/dk) 

Süre 
(dk.) 

L* a* b* Hue º Chroma ΔE 

C
E

V
İZ

 Y
A

P
R

A
Ğ

I 3000 

10 48.59±2.00bcd 15.99±0.02a 13.17±0.02e 0.69±1.41f 20.72±3.67i 13.55±1.26d 

20 58.59±7.56a 21.99±3.45e 17.17±1.74 d 0.63±2.01c 27.30±1.87e 8.71±0.37e 

30 47.49±4.80cd 30.61±4.96h 19.36±2.43c -0.59±1.41a 36.76±3.67b 22.70±1.26b 

5000 
 

10 50.59±3.66bc 18.19±7.18b 16.17±1.83d -0.76±1.27i 25.02±3.59g 12.49±0.92d 

20 49.49±2.00bc 28.61±0.02g 21.36±0.02b -0.64±0.48d 35.70±2.32c 20.36±0.66bc 

30 47.49±1.16cd 25.61±4.03f 20.30±1.17c -0.67±0.75e 32.72±2.29d 19.46±0.58c 

10000 

 

10 45.49±2.00d -32.61±0.02i 22.36±0.02a -0.60±0.38b 39.54±0.06a 26.00±0.33a 
20 51.59±2.65b -19.19±0.11d 17.17±0.58d -0.73±0.46h 25.75±0.07f 11.95±0.40d 

30 48.59±2.00bcd -18.99±0.02c 16.17±0.02d -0.71±0.75g 24.94±2.29h 14.38±0.58d 

E
N

G
İN

A
R

 Y
A

P
R

A
Ğ

I 

3000 

10 70.12±2.00a -25.51±0.02d 31.55±0.02f -0.89±1.84e 40.57±1.64f 12.29±1.53e 

20 60.60±3.91d -27.83±1.33f 35.83±2.49c -0.91±1.29f 45.37±1.29c 22.72±0.98a 

30 62.60±3.05cd -28.83±0.57g 33.83±1.14d -0.87±1.84b 44.45±1.64d 20.79±1.53ab 

5000 
 

10 69.12±5.58ab -23.51±3.09b 28.55±3.04i -0.88±2.10cd 36.98±1.75h 12.43±1.53e 

20 69.55±2.00ab -31.39±0.02i 36.92±0.02a -0.87±0.07bc 48.46±1.73a 17.58±1.08bcd 

30 65.60±1.88bc -23.83±3.01c 32.83±1.88e -0.94±1.05g 40.57±2.02f 16.25±1.03cd 

10000 

 

10 59.88±2.00d -29.07±0.02h 36.07±0.02b -0.89±1.01e 46.32±2.22b 23.85±0.09a 
20 62.60±3.75 cd -20.83±3.86a 30.83±0.17g -0.98±1.24h 37.21±2.72g 18.60±0.11bc 

30 68.12±2.00ab -27.51±0.02e 30.55±0.02h -0.84±1.05a 41.11±2.02e 14.83±1.03de 

F
IN

D
IK

 İ
Ç

 K
A

B
U

Ğ
U

 

3000 

10 35.49±1.76f 22.38±0.26i 20.47±0.26d 0.74±1.60a 30.33±1.40i 18.54±1.29h 

20 36.61±3.67e 23.94±1.09h 21.43±2.25c 0.73±1.05a 32.13±1.05h 20.28±0.74g 

30 38.06±2.81d 24.92±0.33g 21.67±0.90c 0.72±1.60a 33.03±1.40g 21.20±1.29f 

5000 
 

10 39.18±5.34c 26.48±2.85f 22.64±2.80b 0.71±1.86a 34.84±1.51f 23.09±1.29e 

20 40.62±1.76 b 27.46±0.47e 22.88±0.47b 0.69±0.52a 35.74±1.49e 24.17±0.84d 

30 41.75±1.64a 29.02±2.77d 23.84±1.64a 0.69±0.81a 37.56±1.78d 26.15±.79c 

10000 

 

10 40.30±1.76b 30.00±0.27c 23.60±0.27a 0.67±0.77a 38.17±1.98c 26.57±0.33c 
20 42.73±3.51a 30.98±3.62b 23.84±2.07a 0.66±1.00a 39.09±2.48b 27.70±0.35b 

30 39.63±1.76bc 32.54±0.67a 22.88±0.67b 0.61±0.81a 39.78±1.78a 28.31±1.27a 
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Çizelge 3. Ceviz yaprağı, enginar yaprağı ve fındık iç kabuğunda ultrasonik ekstraksiyon yöntemi ile elde edilen örneklerin renk değerleri 

                 (L*, a*, b*, Hue º, Chroma, ΔE  değerleri) 

 

     

 

 

Ham 
madde 

Frekans 
(kH) 

Süre (dk) L* a* b* Hue º Chroma ΔE 
C

E
V

İZ
 Y

A
P

R
A

Ğ
I 10 

10 52.59±2.00abcd -12.99±0.02a 10.17±0.02i -0.66±0.61c 16.50±0.32i 10.28±0.58d 

20 50.59±1.16bcd -16.99±2.30b 14.17±2.32h -0.69±0.75d 22.13±1.19h 11.73±0.88cd 
30 48.99±1.29d -16.99±0.02b 15.17±0.59g -0.73±0.61f 22.78±0.32g 13.35±0.58bc 

15 

10 49.99±2.51cd -17.99±0.57c 17.17±1.17f -0.76±0.65h 24.87±0.32f 12.98±0.66bc 

20 52.99±2.00abc -20.99±0.02d 21.17±0.02c -0.79±0.45i 29.81±0.33e 13.37±0.65bc 

30 53.99±1.22ab -23.99±0.59e 22.17±1.14b -0.75±0.56g 32.67±0.33c 15.02±0.66b 

25 

10 52.19±2.00abcd -22.99±0.45f 20.17±0.02e -0.72±0.18e 30.59±0.32d 14.50±0.66bc 

20 55.55±2.31a -31.73±0.77h 22.31±1.16a -0.61±0.22b 38.79±0.40a 20.33±0.81a 

30 53.55±2.00abc -30.73±1.25g 20.31±0.02d -0.58±0.56a 36.84±0.33b 19.48±0.66b 

E
N

G
İN

A
R

 Y
A

P
R

A
Ğ

I 

10 

10 68.91±2.00ab -21.31±0.02a 36.00±0.02g -1.04±0.85h 41.84±0.51i 24.19±0.49h 

20 68.03±1.58ab -25.31±2.30d 35.98±0.01h -0.96±0.92e 43.99±0.94h 25.37±0.50g 
30 70.12±3.10a -24.51±0.47c 37.36±0.81f -0.99±0.85g 44.68±0.51f 26.82±0.49f 

15 

10 68.91±1.44ab -26.31±1.03e 35.74±0.92i -0.94±1.12c 44.38±0.86g 25.83±0.53g 

20 66.51±2.00ab -28.39±0.02f 41.92±0.02e -0.98±0.93f 50.63±0.98d 31.66±0.53d 
30 66.54±3.60ab -31.39±1.72g 42.22±0.94d -0.93±0.80b 52.61±4.93c 33.34±3.32c 

25 

10 68.55±2.00ab -34.39±0.02h 43.82±0.02b -0.91±0.53a 55.70±5.35b 36.76±3.55b 

20 69.55±2.91ab -38.39±9.29i 53.42±6.17a -0.95±0.65d 65.79±6.56a 46.84±4.35a 

30 65.91±2.00b -22.31±0.02b 42.74±0.02c -1.09±0.80i 48.21±4.93e 30.19±3.32e 

F
IN

D
IK

 İ
Ç

 K
A

B
U

Ğ
U

 

10 

10 35.49±2.78e 12.38±1.02g 13.47±1.83f 0.83±0.97a 18.29±0.76g 6.71±0.42 g 

20 40.62±1.94b 15.05±0.47e 15.12±0.68e 0.79±0.77a 21.33±0.77f 10.09±0.41ef 
30 41.85±2.07a 17.72±1.04c 16.23±1.80d 0.74±0.18a 24.03±0.77d 13.04±0.42d 

15 

10 40.38±3.29b 15.05±0.47e 14.58±0.68e 0.77±0.50a 20.95±0.76f 9.73±0.42f 

20 39.49±2.78c 15.38±1.02e 17.27±1.82c 0.88±0.54a 24.04±0.84d 12.54±0.57d 
30 38.26±2.00d 14.27±0.47f 16.82±0.68d 0.87±0.28a 22.06±0.77e 10.39±0.42e 

25 

10 33.13±2.78g 16.94±0.45d 18.47±0.66c 0.83±0.32a 25.06±0.44c 13.84±0.24c 

20 34.36±3.09f 22.07±0.45a 23.60±0.66a 0.82±0.32a 32.31±0.44a 20.66±0.24a 

30 38.29±2.78cd 19.40±0.45b 22.37±0.66b 0.86±0.32a 29.61±0.44b 17.99±0.24b 
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Çizelge 4. Ceviz yaprağı, enginar yaprağı ve fındık iç kabuğunda mikrodalga ekstraksiyon yöntemi ile elde edilen örneklerin 

                   Renk değerleri (L*, a*, b*, Hue º, Chroma, ΔE  değerleri) 

 

 

 

 

 

 

 

Ham madde Güç (W) 
Süre 
(dk.) 

L* a* b* Hue º Chroma ΔE 
C

E
V

İZ
 Y

A
P

R
A

Ğ
I 

180 

1 49.59±2.00b -15.19±0.02a 14.17±0.02g -0.75±1.76 20.77±6.05h 12.47±2.66d 
2 49.49±1.94b -18.61±1.96c 20.13±3.59d -0.83±1.78 27.58±5.13f 14.74±0.60cd 

3 55.49±5.28a -39.61±12.11g 28.36±4.63a -0.62±1.76 48.72±6.05a 29.77±2.66a 

4 48.49±2.53b -29.61±5.79f 20.36±4.61d -0.60±3.57 35.93±2.99b 21.35±2.48b 

360 

1 48.59±2.00b -22.90±0.02d 24.17±0.02b -0.81±3.71 33.36±0.87c 18.98±2.27b 

2 44.09±8.42c -25.61±1.52e 16.36±3.94f -0.57±3.50 30.39±0.87e 21.28±2.27b 

3 55.59±2.00a -21.99±0.02d 23.17±0.02c -0.79±0.58 32.64±0.50d 14.22±2.00cd 
4 47.59±2.82b -16.19±0.02b 19.17±0.02e -0.87±3.57 25.09±6.05g 15.49±2.42c 

E
N

G
İN

A
R

 Y
A

P
R

A
Ğ

I 

180 

1 76.14±2.00a -22.11±0.02a 31.74±0.02h -0.96±0.84g 38.68±1.55h 24.03±0.57f 

2 69.25±2.47b -25.11±1.72b 40.74±5.21b -1.02±1.77h 47.86±1.06c 29.81±2.49b 
3 65.52±1.25b -30.33±3.04d 41.92±0.69a -0.94±1.84e 51.78±1.55a 32.74±0.57a 

4 56.55±4.74d -28.79±0.94c 39.92±1.14c -0.95±1.87f 49.22±0.53b 30.25±1.14b 

360 

1 63.50±2.00c -30.79±0.02e 35.92±0.02e -0.86±0.48c 47.31±1.30e 27.50±1.32d 
2 67.50±1.16b -30.30±0.02d 36.92±2.30d -0.88±0.83d 47.82±2.40d 28.58±1.32c 

3 65.53±2.00bc -29.39±0.02 d 32.92±0.02f -0.83±0.58b 44.80±0.00g 25.11±0.90e 

4 66.55±2.82bc -32.39±0.02f 31.92±0.02g -0.78±1.87a 45.48±1.55f 25.86±2.82e 

F
IN

D
IK

 İ
Ç

 K
A

B
U

Ğ
U

 

180 

1 35.49±0.78d 22.38±0.47d 20.47±0.68f 0.74±0.28a 30.33±6.49d 18.54±2.42d 

2 36.72±0.78c 23.49±2.41c 21.23±4.25de 0.73±0.10a 31.66±5.57c 19.81±0.36c 
3 37.85±0.78b 24.16±2.56b 21.88±5.29bc 0.74±0.08a 32.60±6.49b 20.75±2.42b 

4 39.08±2.78a 25.27±1.24a 22.65±5.27a 0.73±0.89a 33.93±3.43a 22.16±2.24a 

360 

1 37.49±2.72b 20.38±0.47ef 22.47±0.68ab 0.83±0.03a 30.34±1.31d 18.52±2.03d 

2 36.16±6.06c 19.27±1.97g 21.71±4.60cd 0.84±0.82a 29.03±1.31e 17.25±2.03e 
3 35.13±3.31d 19.94±0.47f 21.06±0.68ef 0.81±0.90a 29.00±0.44e 17.28±0.24e 

4 36.22±2.78c 20.61±0.47e 21.79±0.68cd 0.81±3.89a 29.93±6.49d 18.11±2.66d 
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Özet 
Küresel olarak kullanım olanağı bulunan gıda endüstrisi yan ürünlerinin değerlendirilmesi, 

sürdürülebilirliğin çevresel ve ekonomik boyutu açısından sağladıkları faydalar nedeniyle 

günümüzde popülerliği oldukça artan bir hareket haline gelmiştir. Buna ek olarak söz konusu 

yan ürünlerin içerdikleri biyoaktif bileşikler gıda ürünlerinin teknolojik özelliklerini 

geliştirirken, eş zamanlı olarak tüketici sağlığı için çeşitli faydalar sağlamaktadır. Bira 

endüstrisine bakıldığında üretim sırasında yüksek miktarlarda elde edilen bira mayşe atığı 

(Brewer’s spent grain) da düşük maliyetli bir yan ürünüdür ve endüstriyel kullanım için 

potansiyel olarak değerli bir kaynaktır. Bira mayşe atığı (BMA), selüloz, selülozik olmayan 

polisakkaritler, lignin, protein, lipit ve kayda değer düzeyde vitamin, mineral ve polifenol içeren 

lignoselülozik bir yan üründür. Bileşimine bakıldığında biyoteknolojik prosesler için çok zengin 

ve önemli bir substrat olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda BMA'yı mantar ve 

aktinobakterilerin yetiştirilmesi gibi biyoteknolojik proseslerde ferulik ve p-kumarik asitler, 

ksiloz, arabinoz gibi katma değerli ürünlerin kaynağı olarak veya ham madde olarak kullanmak 

için girişimlerde bulunulmuştur. Aynı zamanda yüksek lif ve protein içeriği nedeniyle BMA, 

çeşitli ülkelerde unlu mamüller başta olmak üzere atıştırmalıklar, hazır yemekler, meyve suları 

ve et ürünleri gibi gıdalara eklenerek ürünlerin fonksiyonelliği üzerine bazı araştırmalar 

yapılmıştır. Bununla birlikte BMA’nın ülkemizde yalnızca hayvansal yem olarak 

değerlendirildiği görülmektedir. BMA iyi bir esansiyel amino asit, fenolik bileşen ve diyet lifi 

kaynağıdır. BMA’nın hayvan yemine eklenmesi süt veriminde artışa ve sütün daha yağlı 

olmasına neden olmaktadır. Bu bilgilerin ışığında BMA'deki biyofonksiyonel bileşiklerin insan 

gıdası ve hayvan yemine entegre edilmesinin çeşitli sağlık yararları olduğu görülmüştür ve 

bununla birlikte ürünlerde belirli bir orana kadar gıda bileşeni olarak kullanılması sonucunda 

bazı kalite özelliklerinde iyileşmeler kaydedilmiştir.   

Anahtar kelimeler: mayşe, atık değerlendirme, diyet lifi, yağ ikamesi, tekstür 

 

Giriş 

Atık yönetimi, biracılık sektörü de dahil olmak üzere tüm gıda endüstrisi için çevre 

bileşenlerinin korunması, kirliliğin önlenmesi ve ekonomik üretim için kritik bir öneme sahiptir. 

Bira endüstrisinde üretilen toplam yan ürünlerin %85’ini temsil eden bira mayşe atığı (BMA), 

mayşeleme aşamasından sonra şıra ile posanın ayrılmasıyla ortaya çıkan, ülkemizde çoğunlukla 

hayvan yemi olarak değerlendirilen lignoselülozik bir atıktır (Atalay ve ark., 2020). Genel 

olarak BMA bileşiminde yüksek seviyelerde diyet lifi, protein, önemli esansiyel amino asitlerin 

yanı sıra mineraller, polifenoller ve bazı vitaminleri içermektedir. Bu bileşiklerin, insan diyetine 

dahil edilmesiyle kanser, gastrointestinal hastalıklar, diyabet, obezite ve kalp-damar hastalıkları 

riskinin azalabileceği düşünülmektedir (Stojceska, 2019; Naibaho ve Korzeniowska, 2021; 

Merten ve ark., 2022).  
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Önemli bir lif ve protein kaynağı olmasına ve yıl boyunca yüksek miktarlarda elde edilmesine 

rağmen kullanım alanı ülkemizde yalnızca hayvan yemi olarak sınırlı kalmaktadır. 

Biyoteknolojik uygulamalar haricinde bira mayşe atığının insan beslenmesinde, enerji, kömür, 

inşaat/yapı malzemesi, kâğıt üretiminde, taşıyıcı ajan ve çevre uygulamalarında adsorbant 

olarak kullanılmasıyla ilgili çalışmalar da bulunmaktadır (Aliyu ve Bala, 2011; Xiros ve 

Christakopoulos, 2012; Allegreti ve ark., 2022). Bunların dışında BMA, yüksek proteinli un, 

ekmek, kurabiye, kek, karışık tahıl gevrekleri, meyve ve sebze somunları, waffle ve krep dahil 

olmak üzere bir dizi unlu mamul formülasyonunda kullanımı araştırılmıştır (Naibaho ve 

Korzeniowska, 2021). BMA ununun gıda formülasyonlarındaki işlev ve etkileri; karıştırma 

kolaylığı, kalori içeriğinin birçok tahıl ununun yaklaşık yarısı kadar olması, yüksek su bağlama 

kapasitesi, düşük yağ emilimi, üniform rengi, hafif tat ve hafif kavrulmuş aroması yüksek lif ve 

protein içeriği olarak sıralanabilir (Huige, 1994).  

Yağın et ürünlerinde lezzet, tekstür ve görünüme katkıda bulunduğu ve yemek sırasında tokluk 

hissini arttırdığı iyi bilinmektedir. Tekstür açısından, yağ, et ürünlerinin bağlayıcı, reolojik ve 

yapısal özellikleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve kıyma haline getirilmiş ürünlerde ve et 

emülsiyonları formülasyonlarında önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle et ürünlerinde yağın 

azaltılması, görünüm, lezzet ve doku açısından kalite problemlerine neden olmaktadır 

(Serdaroğlu ve Değirmencioğlu, 2004; Chen ve ark., 2020). Önemli oranda diyet lifi ve yağ 

içeriğine sahip olan BMA’nın çeşitli gıda ürünlerinde kullanımı ile pişirme kayıplarında azalma,  

diyet lifi içeriği,  su tutma kapasitesi ve fenolik bileşen içeriğinde artış, tekstürel özelliklerinde 

iyileşme gözlenirken, duyusal olarak kabul edilebilirliği düşürdüğü çalışmalar da gözlenmiştir 

(Stojceska ve ark., 2008; Özvural ve ark., 2009; Choi ve ark., 2014; Yitayew ve ark., 2022) 

ancak sonuç olarak bu yan ürünün gıda bileşeni olarak kullanılmak amacıyla bir potansiyeli 

olduğu görülmektedir. Bu çalışmada BMA'nın temel özellikleri incelenerek gıdalarda 

potansiyel uygulamalarına yönelik çalışmaların derlenmesi amaçlanmıştır. 

Bira Üretimi ve Bira Mayşe Atığı  

Arpa ve buğday, insan davranışını avcılık ve toplayıcılıktan tarıma dönüştüren MÖ yaklaşık 

10.000 yıllarında Neolitik Devrim sırasında evcilleştirilmiştir (Haas ve ark., 2019; Wang ve 

ark., 2019). Bu tahıllar daha çok fırıncılıkta kullanılırken, MÖ 4000’de ilk bira üreticilerinin 

Sümerler olduğu bildirilmektedir. Kanıtlar, biranın antik dünyada yaygın olarak bilindiğini 

göstermektedir (Valamoti,2018; Perruchini ve ark., 2018). Geçmişten günümüze geldiğimizde 

ise bira büyük endüstriyel fabrikalarda üretilmekte ve hammadde olarak su, malt, maya ve 

serbetçi otu kullanılmaktadır (Palmer ve Kaminski, 2013). Bira, “arpanın çimlendirilip 

kurutulmasıyla elde edilen malt, su, şerbetçiotu ve bira mayası kullanılarak fermantasyon 

sonucu üretilen; alkol ve karbondioksit içeren bir içki” olarak tanımlanmaktadır (De Gaetano 

ve ark., 2016; Atalay ve ark., 2020). Bira üretimi, malt haline getirilen arpanın öğütülmesi, 

mayşelenmesi, şıranın süzülmesi ve şerbetçiotu eklenerek kaynatılması, şıranın soğutulması, 

fermentasyon, isteğe bağlı olarak filtrasyon, dolum ve devamında ise pastörizasyon aşamalarını 

bulundurmaktadır (Şekil 1). 

Birçok gıda sektörünün birçok kolunda olduğu gibi bira üretimi sırasında da dikkate değer 

oranda atık ortaya çıkmaktadır. Bira işleme endüstrisinde en önemli atıklar malt, serbetçi otu, 

su, maya ve bira mayşe atıklarıdır (Rachwal ve ark., 2020). Açığa çıkan atıklar hem ekonomik 

anlamda hem de çevresel olarak zarara yol açmakta olduğundan yan ürün veya katma değerli 

ürün olarak değerlendirilmeleri önem taşımaktadır (Fărcaş ve ark., 2014). Özellikle, bira 

üreticilerinin mayşeleme ve süzme aşamalarından sonra ortaya çıkan ve toplam yan ürünlerin 

%85'ini temsil eden (Mussato ve ark., 2006) bira mayşe atığı (BMA), bira endüstrisinin en 

hacimli yan ürünü olduğundan, bu yan ürünün kendisinin, ekstraktının ya da proteinin farklı 

https://ift.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1750-3841.15714#jfds15714-bib-0127
https://ift.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1750-3841.15714#jfds15714-bib-0070
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15428052.2022.2115960?casa_token=aJ7vcDxpSSUAAAAA%3ABU6NkFDtvYqvdWBBPQ-80mj9hx1c0hHK_HxeQ9P0AflVO_1SNflw1X5aByjTe13dRi5RHOG2pq4
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şekillerde değerlendirilmesi ve kullanılması, sürdürülebilirlik açısından büyük ilgi görmektedir 

(Lao ve ark., 2020). Bira sanayi yan ürünlerinin önemli bir kısmını oluşturan BMA (Garcia-

Garcia ve ark., 2019) son yıllarda lider Çin olmak üzere, Amerika, Brezilya ve birçok Avrupa 

ülkesinde oldukça yüksek düzeylerde üretilmektedir (Kavalopoulos ve ark., 2021). Her 100 litre 

bira için ortalama 20 kg ıslak BMA oluşmaktadır (Lynch ve ark., 2016). Bu miktarda 

başlangıçtaki malt ağırlığının yaklaşık %31'ine karşılık gelmektedir (Steiner ve ark., 2015). 

Avrupa'da ilgili endüstriden yılda 3.4x106 ton BMA üretilirken, küresel olarak BMA üretimi 

38.6x106 tondur (Stojceska ve ark., 2008; Bolwig ve ark., 2019). 

 
Şekil 1. Bira üretim basamakları (Lynch ve ark., 2016) 

 

Bira mayşe atığının kimyasal kompozisyonu 
BMA’nin kuru bazdaki karbonhidrat, protein, yağ ve kül içerikleri Çizelge 1’de verilmiştir. Kül 

içeriğini fosfor, kalsiyum, magnezyum ve potasyum oluşturmaktadır (Lynch ve ark., 2016; 

Ikram ve ark., 2017). Kimyasal kompozisyondaki, bileşenlerin miktarı bira işleme parametreleri 

ve aynı zamanda kurutma parametrelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. BMA'nin, 

diyet lifi, protein, polifenoller ve mineraller (McCarthy ve ark., 2013) dahil olmak üzere önemli 

seviyelerde besleyici açıdan yararlı bileşenler içerdiği ve sonuç olarak insan diyetlerine dahil 

edildiğinde belirli hastalıklara karşı koruyucu bir rol oynayabileceği gösterilmiştir (Steiner ve 

ark., 2015).  

Çizelge 1. Bira mayşe atığının kimyasal kompozisyonu 

Bileşen (% KM) 
Kanauchi ve ark. 

(2001) 

Mussatto and Roberto 

(2005) 

Lynch ve ark.  

(2016) 

Selüloz 25,4 16,8 12-15 

Arabinoksilan 21,8 28,4 20-25 

Lignin 11,9 27,8 12-28 

Protein 24,0 15,2 19-30 

Yağ 10,6 7,2 10 

Kül 2,4 4,6 2-5 
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BMA bol miktarda lif, protein ve biyoaktif bileşiklerden oluşan mükemmel bir besin içeriğine 

sahiptir. 100 gram BMA’ da kuru bazda 12-25 g selüloz, 12-25 g hemiselüloz ve 12-28 g lignin 

dahil olmak üzere toplamda 60-70 g diyet lifi bulunmaktadır (Fărcaş ve ark., 2014; Lynch ve 

ark., 2016). BMA’da arabinoksilanlar, β-glukan vb. çözünür ve çözünmez lif bileşenlerinin 

varlığı, düşük kolesterol değerlerinin düşmesine ve beraberinde diyabet ve gastrointestinal 

rahatsızlıkların azalmasına katkıda bulunmaktadır (Kendall ve ark., 2010; Mendis ve Şimşek, 

2014; Steiner ve ark., 2015). Sağlık üzerindeki etkisine ek olarak yüksek diyet lifi içeriği 

nedeniyle birçok gıda ürününde özellikle fırıncılık ürünlerinde bir gıda bileşeni olarak kullanım 

potansiyeli taşımaktadır. Diyet lifi açısından zengin gıdalara olan talebin artmasına rağmen, 

batılı bir diyet uygulayan çoğu insan önerilen günlük 25 g lif alımını karşılayamamaktadır 

(EFSA, 2010). BMA bileşiminin önemli bir bölümünü oluşturan lif ile, gelecekte gıdalarda bir 

lif takviyesi olarak kullanılması mümkün görünmektedir. Literatürde BMA, ekmek 

(Ktenioudaki ve ark., 2012; Yitayew ve ark., 2022; Șaitan ve ark., 2022), makarna (Cuomo ve 

ark., 2022), kurabiye (Kissell ve Prentice, 1979; Öztürk ve ark., 2002), tüketime hazır 

atıştırmalık (Stojceska ve ark., 2008; Ktenioudaki ve ark., 2013b), yoğurt (Naibaho ve ark., 

2022) ve et ürünleri (Özvural ve ark., 2009; Choi ve ark., 2014) formülasyonlarında artan lif 

içeriği ile umut verici sonuçlar göstermiştir ancak oldukça değerli olan bu yan ürünün ticari 

olarak değerlendirme alanı günümüzde yalnızca hayvan yemi ve organik gübre ile sınırlı 

kalmıştır (Lao et al., 2020). 

Bileşiminin büyük bir kısmını diyet liflerinin oluşturduğu BMA’da %19-30 oaranında protein 

bulunmaktadır (Mussatto, 2014). BMA'nın esansiyel amino asit içeriği, toplam protein 

içeriğinin yaklaşık %30'unu oluşturmaktadır ve en yüksek miktarda bulunan esansiyel aminoasit 

lizindir (Waters ve ark., 2012). Bu nedenle BMA, gıdaların protein kalitesini artırmak için 

uygun bir bileşen olabilir.  Bu yan üründen, bir dizi hordein, glutelinler, albüminler ve 

globulinler dahil farklı protein fraksiyonlarından oluşan protein konsantresi elde etmek 

mümkündür (Proaño ve ark., 2020). BMA’nın yüksek protein içeriği, aminoasit profilleri ve 

proteinlerinin yüksek çözünürlükleri göz önüne alınarak türbidite, emülsifiye etme, köpürme ve 

viskozitesi gibi birçok fonksiyonel özelliği ile ilgili çalışılmıştır (Connolly ve ark., 2014; Fărcaş 

ve ark., 2017; Skendi ve ark., 2018). 

BMA’nın biyolojik aktivitesinin incelendiği çalışmalarda kompozisyonunda kafeik, p-kumarik 

ve ferulik asitler, kateşin ve türevleri tespit edilmiştir (McCarthy ve ark., 2013). İçerdiği fenolik 

profili nedeniyle ticari antioksidanlar olan bütillendirilmiş hidroksianisol ve bütillendirilmiş 

hidroksi toluenden’den daha yüksek antioksidan aktivite gösterdiği saptanmıştır (Barbosa-

Pereira ve ark., 2014).  BMA'daki birincil fenolik asitler, ferulik ve p-kumarik asit'tir. Bu iki 

bileşeni, sinapik ve kafeik asit takip etmektedir. Ferulik asit (FA) genellikle hücre duvarındaki 

eter veya ester bağları yoluyla proteinler, lignin, hemiselüloz ve/veya polisakkaritler ile çapraz 

bağlı olarak bulunur (Azadfar ve ark., 2015; Malunga ve Beta, 2016; Stafenello ve ark., 2018). 

BMA'da bulunan vitaminler ise biotin, folik asit, niasin, kolin, riboflavin ve tiamin, pantotenik 

asit ve piroksidindir (Huige, 1994).   

Bira mayşe atığının gıda ürünlerinde bir bileşen olarak değerlendirilmesi 

BMA bira endüstrisinin en hacimli yan ürünü olduğundan, bu yan ürünün kendisinin, 

ekstraktının ya da proteinin farklı şekillerde değerlendirilmesi ve kullanılması, sürdürülebilirlik 

açısından büyük ilgi görmektedir. Kolayca sindirilebilir protein, diyet lifleri, mineraller, 

polifenoller ve lipitler açısından yüksek içeriğe sahip kurutulmuş BMA’nın sağlık üzerine 

olumlu etkilerinin yanı sıra çeşitli ürünlerin formülasyonlarında kullanılabilir olduğu da 

görülmektedir (Czubaszek ve ark., 2021). 
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Nispeten düşük maliyeti ve yüksek besin değeri nedeniyle BMA, unlu mamüller başta olmak 

üzere çeşitli gıda ürünlerinde kullanılmıştır (Çizelge 2). Bununla birlikte BMA, gıdaya 

doğrudan eklenemeyecek kadar taneli olduğundan öncelikle un formuna dönüştürülmesi 

gerekmektedir. BMA ununun gıda formülasyonlarındaki işlev ve etkileri; 

• Karıştırma kolaylığı, 

• Kalori içeriğinin birçok tahıl ununun yaklaşık yarısı kadar olması, 

• Yüksek su bağlama kapasitesi, 

• Ca, P, Fe, Cu, Zn ve Mg gibi değerli mineraller içermesi, 

• Düşük yağ emilimi, 

• Üniform rengi, hafif tat ve hafif kavrulmuş aroması, 

• Yüksek lif ve protein içeriği olarak sıralanabilmektedir (Huige, 1994). 

Sözü edilen özellikleri ile BMA, ekmek, kek, kurabiye, muffin, çörek ve atıştırmalıklar dahil 

olmak üzere bir dizi unlu mamül formülasyonuna başarıyla dahil edilmiştir (Çizelge 2). Bununla 

birlikte, rengi ve aroması nedeniyle unun protein katkısı olarak veya halihazırda kullanılan 

unların kısmi ikamesi olarak kullanımında bazı sınırlamalar bulunmaktadır. BMA, kahverengi 

tonlarında bir renge sahip olduğundan açık renkli ürünlerde duyusal kabul edilebilirliği olumsuz 

şekilde etkilemektedir (Mussatto et al., 2006). BMA, yaklaşık olarak %36-52 oranında 

çözünmez lifin (IDF) hakim olduğu yüksek miktarda diyet lifi içermekte ve IDF, BMA eklenmiş 

gıda ürünlerinin yapısından sorumlu olmaktadır. Bu nedenle BMA’nın ekmek, kurabiye ve bazı 

atıştırmalıklar gibi gıda ürünlerinin tekstürünü olumsuz etkilediği, sertlik değerlerinde ise artışa 

neden olduğu bildirilmiştir (Fărcaş ve ark., 2015; Ktenioudaki ve ark., 2013a; Ktenioudaki vd., 

2015). Bu nedenle araştırıcılar en fazla %5 veya %10 oranında BMA unu ilave edilebileceğini 

bildirmiştir (Ktenioudaki ve ark., 2013b; Amoriello ve ark., 2020). 

Farklı oranlarda (%5, %10, %15 ve %20) BMA unu ilavesiyle yoğurt örneklerinin fermantasyon 

süresi kısalmıştır ve böylece üretim hattına ekonomik fayda da sağlamıştır. BMA’nın yüksek 

diyet lifi içeriği sayesinde yoğurt örneklerine eklenmesiyle, probiyotiklerin canlılığını arttırdığı 

ve böylece yoğurdun fonksiyonel bir gıda olarak kalitesini iyileştirdiği bildirilmiştir (Naibaho 

ve ark., 2022). Aynı zamanda düşük maliyetli bir bileşen olduğundan BMA'nın yoğurt 

üretiminde kullanılmasıyla endüstriye de katkı sağlanacağı düşünülmektedir.  

Amoriello ve ark. (2020) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada ekmek, galeta ve pizza 

formülasyonlarına farklı düzeylerde (%0, %5 ve %10) BMA unu ilave edilmiş ve ürünün 

reolojik ve duyusal özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. BMA ilave edilen ürünlerin protein, 

diyet lifi, lipit ve kül değerlerinde önemli oranda artış gözlenmiştir. Bununla birlikte hamur 

reolojik özelliklerinde de önemli değişiklikler (örneğin, daha yüksek su emme, daha düşük 

stabilite, hamur mukavemeti) meydana gelmiş olup unlu mamullerin renk değerleri de BMA 

ilavesinden etkilenmiştir. Duyusal analiz sonucunda unlu mamül formülasyonlarına %5 

oranında BMA ilave edildiğinde genel kabul edilebilirlik puanlarının daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. Sonuç olarak araştırıcılar unlu mamul (ekmek, galeta unu ve pizza) 

formülasyonlarında BMA’nın fonksiyonel bileşenlerin kaynağı olma potansiyelini 

vurgulamıştır. 

Et ürünlerinde BMA kullanımı üzerine gerçekleştirilmiş oldukça sınırlı sayıda çalışma 

bulunmaktadır (Özvural ve ark., 2009; Choi ve ark., 2014). Frankfurter örneklerinde ince (<212 

μm), orta (212–425 μm) ve kaba (425–850 μm) partikül boyutlarında BMA preparatları %1, %3 

ve %5 oranlarında sığır yağı ikamesi olarak kullanılmış ve ürünün bazı kalite özellikleri üzerine 

etkileri incelenmiştir. Formülasyondaki BMA oranının artmasıyla Frankfurter örneklerinin 

toplam diyet lifi (TDF) içeriği ve su tutma kapasitesinde önemli oranda artış gözlenmiştir. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0733521005000706?casa_token=qoSlA00EkF8AAAAA:G6HeJ8FhCq2P7LAOqZt_tyQkS-qozg1qOdJiVLjJsNlKTquKuxC6T0BiAYP9Hh8qufBPPJDLTQ#bib57
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X21008286#bib18
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X21008286#bib27
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X21008286#bib27
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Duyusal puanlara göre, kontrol örnekleri en yüksek genel kabul edilebilirlik puanına (7.57) 

sahip olmasına rağmen, BMA ile formüle edilen grupların da puanları 5.47 ile 7.13 arasında 

değişiklik göstermiştir (Özvural ve ark., 2009). Yağı azaltılmış tavuk sosis örneklerinde domuz 

sırt yağı %20, %25 ve %30 oranlarında BMA içeren ön emülsiyon ile ikame edilmiştir. Ön 

emülsiyon %15 BMA ekstraktı, %5 karboksimetil selüloz ve %80 oranında buz içermektedir. 

Örneklerin pH değerlerinde azalma gözlenirken a* ve b* değerlerinde artış gözlenmiştir. 

Formülasyondaki ön emülsiyon oranının artmasıyla yağ içeriğinde ve enerji değerlerinde 

azalma meydana gelmiştir (Choi ve ark., 2014). Araştırıcılar BMA içeren ön emülsiyonunun 

%20 ve %25 oranlarında domuz sırt yağı ikamesi olarak kullanılabileceğini bildirmiştir.  

    Çizelge 2. Bira mayşe atığının çeşitli gıda ürünlerinde kullanımı  

Ürün Uygulama şekli Önemli Bulgular Referans 

Kurabiye 

%10-20-30-40 

oranlarında BMA unu 

ilavesi 

-Kontrol grubuna kıyasla 

protein, lizin ve lif 

içeriklerinde %55, %90 

ve %220 oranında artış 

Kissell ve ark. 

(1979) 

Kurabiye 

%5-10-15-20-25 

oranlarında BMA unu 

ilavesi 

-Duyusal kalitede azalma 

(renk, genel kabul 

edilebilirlik) 

-Lif içeriğinde artış 

Öztürk ve ark. 

(2002) 

Muffin 
%20 ve %30 oranlarında 

BMA unu ilavesi 

-Protein ve lif içeriğinde 

artış 

-Duyusal kabul 

edilebilirliği yüksek 

-Viskozite ve hacim 

değerlerinde azalma 

Combest ve 

Warren (2022) 

Çeşitli bileşenlerden 

(buğday unu, kırmızı 

lahana, mısır nişastası) 

atıştırmalıklar 

%10 oranında 

kurutulmuş ve 

öğütülmüş BMA ilavesi 

-Diyet lifi miktarında artış 

-Fenolik bileşen 

miktarında artış 

Stojceska ve 

ark. (2008) 

Çeşitli bileşenlerden 

(buğday unu, yoğurt 

tozu, domates tozu) 

atıştırmalıklar 

%10-20-30 oranlarında 

BMA unu ilavesi 

-Formülasyonda BMA 

artışı ile lif ve protein 

içeriğinde artış 

Stojceska ve 

ark. (2009) 

Frankfurter 

%1- 3- 5 oranlarında 

sığır yağı ikamesi 

(Öğütülmüş ve çeşitli 

fraksiyonlara elenmiş 

şekilde) 

-Artan BMA ilaveleri ile 

diyet lifi ve su tutma 

kapasitesinde artış 

-Esneklik dışındaki 

dokusal parametrelerde 

azalma 

-BMA oranının artmasıyla 

duyusal puanlarda azalma 

Özvural ve ark. 

(2009) 

Buğday ekmeği 

%10, %20, %30 

oranlarında BMA unu 

ilavesi 

-Diyet lifinde önemli 

oranda artış 
-Sertlik değerlerinde artış 
-Ekmek hacminde azalma 

Ktenioudaki ve 

ark. (2012) 

Buğday ekmeği 
%15 oranında BMA unu 

ilavesi 

-Sertlik değerlerinde artış 

-Antioksidan aktivitede 

artış 

-Duyusal özelliklerinde 

iyileşme 

Ktenioudaki ve 

ark. (2013a) 
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Fırınlanmış 

atıştırmalıklar (çıtır 

dilimler) 

%10, %15 ve %20 

oranlarında BMA unu 

ilavesi 

-Lif ve protein içeriğinde 

artış 

-%10 kullanımda kontrol 

ile benzer tekstür 

Ktenioudaki ve 

ark. (2013b) 

Yağı azaltılmış tavuk 

sosis 

%20-25-30 oranlarında 

domuz yağı ikamesi 

(ekstrakte edilmiş 

şekilde ön emülsiyonla 

taşınması) 

-pH değerlerinde azalma 

-Yağ miktarında ve enerji 

değerlerinde azalma 

-Tekstürel özelliklerde 

iyileşme 

Choi ve ark. 

(2014) 

Buğday ekmeği 

%5-10-15-20 

oranlarında BMA unu 

ilavesi 

-Su bağlama kapasitesinde 

artış 

-Lif, protein ve kül 

içeriğinde artış 

-BMA oranının artmasıyla 

duyusal puanlarda azalma 

Yitayew ve ark. 

(2022) 

Yoğurt 

%5-10-15-20 

oranlarında BMA unu 

ilavesi 

-LAB gelişiminde 

iyileşme 

-pH değerinde artış 

-L* değerinde azalma, a* 

ve b* değerlerinde artış 

Naibaho ve ark. 

(2022) 

 

Sonuç 

Son yıllarda tüketicilerin atıştırmalık olarak tercih ettikleri gıda ürünleri geçmiş zamanlara 

kıyasla daha karmaşık ve farklı bir hale gelmiştir. Artan bilinç düzeyi ile doğru orantılı olacak 

şekilde tüketicilerin, gıda israfını azaltma, daha sağlıklı gıda tüketme ve bunu sağlarken etik 

kaynak bulma ve kısıtlı kaynakları doğru kullanma talepleri ivme kazanmıştır. Küresel olarak 

kullanım olanağı bulunan gıda endüstrisi yan ürünlerinin değerlendirilmesi, sürdürülebilirliğin 

çevresel ve ekonomik boyutu açısından sağladıkları faydalar nedeniyle günümüzde popülerliği 

oldukça artan bir hareket haline gelmiştir. Buna ek olarak söz konusu yan ürünlerin içerdikleri 

biyoaktif bileşikler gıda ürünlerinin teknolojik özelliklerini geliştirirken, eş zamanlı olarak 

tüketici sağlığı için çeşitli faydalar sağlamaktadır.  

Atık yönetimi, biracılık sektörü de dahil olmak üzere tüm gıda endüstrisi için çevre 

bileşenlerinin korunması, kirliliğin önlenmesi ve ekonomik üretim için kritik bir öneme 

sahiptir. BMA, dünya çapındaki bira şirketlerinden yüksek miktarlarda elde edilebilen bir yan 

üründür. Bununla birlikte, açıklanan tüm olası uygulamalarına rağmen, kullanımı hala sınırlı 

olup çoğunlukla hayvan yemi olarak değerlendirilmekte veya bir atık olarak imha 

edilmektedir. Tarımsal-endüstriyel yan ürünlerin (ABP'ler) değerlendirilmesi, özellikle küresel 

bir gıda bileşeni olarak kullanıldıklarında, atık ve çevresel zararın azaltılması, ekonomik 

büyüme ve insan refahının artırılması üzerindeki etkileri nedeniyle giderek daha önemli hale 

gelmektedir.  Bu nedenle, bu tarımsal-endüstriyel yan ürünü kullanmak için yeni tekniklerin 

geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Bu atıklardan kimyasal kompozisyonunda bulunan diyet lifi, protein, fenolikler vb. bileşenleri 

nedeniyle çeşitli gıda formulasyonlarında kullanımı araştırılan bira mayşe atığının fonksiyonel 

gıda üretimi, yağ ikamesi olarak ve teknolojik özellikleri iyileştirme amacıyla kullanılması 

açısından yüksek potansiyel taşıdığı görülmekle birlikte, bazı gıda türlerinde kullanım miktarına 

bağlı olarak duyusal özellikleri ve/veya tekstürel parametreleri olumsuz etkilediği gözlenmiştir. 

Bu nedenle sağlık üzerine olumlu etkiler sergileyen bira mayşe atığının gıdalara işlenirken 

uygulama amacı ve miktarı dikkatlice şeçilmelidir. Bira mayşe atığının kullanımı ile ilgili 

çalışmaların söz konusu atığın farklı formlarının (ekstrakt, protein, diyet lifi) çeşitli gıda 
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ürünlerindeki etkilerinin araştırıldığı çalışmaların çeşitlenmesi konu ile ilgili bilgileri 

zenginleştirecektir.  
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Özet 
Kültür tarihi M.Ö. 3000 yıl öncesine dayanan nar (Punica granatum L.) yüzyıllardır yaşam, 

sağlık, uzun ömür, doğurganlık, bilgi, ahlak, ölümsüzlük ve maneviyatın sembolü olup bilinen 

en eski meyve türleri arasında yer almaktadır. Sağlık açısından faydaları, endüstriyel değeri yanı 

sıra narın kültürel hayatta önemli bir yeri vardır. Anavatanı İran başta olmak üzere Türkiye’nin 

güney-güneydoğusunu da kapsayacak şekilde Ortadoğu, Kafkasya ve Hindistan’ın kuzeyi 

olarak ifade edilen tropikal ve sub-tropikal iklim olan nar yurdumuzda deniz seviyesinden bin 

metre yüksekliklere kadar, Antalya başta olmak üzere Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerinde yetişmektedir. Ülkemizde nar üretimi her geçen yıl artmakla olup, TÜİK raporuna 

göre 2020 yılında 600.021 ton nar üretilmiştir. Nar meyve olarak tüketilmesi dışında meyve 

suyu, meyve suyu konsantresi, nar ekşisi, reçel, şarap, likör gibi ürünlere de işlenebilmekte, 

çeşitli gıdalarda renklendirici ve tatlandırıcı olarak kullanılabilmektedir. Narın işlenmesi 

esnasında ağırlığının %50’si kabuk, posa ve çekirdek olarak ortaya çıkmaktadır. Nar kabuğu 

meyvenin %33-40’ını oluşturmakla birlikte bu oran meyve cinsine göre değişkenlik 

göstermektedir. Nar kabuğu %1,2-2,4 yağ, %3,95-7,8 protein ve %12,61-19,00 ham lif 

içermektedir. Nar meyvesi ve kabuğu antosiyaninler, gallotanenler, hidroksisinamik asit, 

hidroksibenzoik asitler ile elajitanenler ve gallagil esterler gibi hidrolize edilebilir tanenler 

açısından zengindir. Nar kabukları üzerine yapılan araştırmalar fenolik maddelerin kabukta nar 

meyvesinden daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan çalışmalarda nar kabuğunun 

antioksidan, antimikrobiyal, antidiyabetik etkisi olduğu, ayrıca antikanser ve antienflamatuar 

aktivitelere sahip olduğu rapor edilmiştir. Özellikle fenolik bileşikler ve antioksidanca zengin 

olan nar kabuğu yem, kompozit, tekstil, kimya gibi gıda dışı alanlarda kullanılırken insan 

beslenmesi için kullanımı çok sınırlıdır. Nar kabuğunun ekmek, kek, bisküvi, dondurma, köfte, 

yoğurt, tarhana ürünlerinde kullanıldığı çalışmalar mevcuttur. Bu derlemede nar suyu üretim 

atıklarının besinsel özellikleri, sağlık faydaları ve gıda endüstrisinde kullanım olanakları 

incelenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Nar Kabuğu, Nar Çekirdeği, Beslenme, Fonksiyonel Gıda, 

Sürdürülebilirlik  

 

Giriş 
Nar asırlardır sağlıklı yaşam, uzun ömürlülük, doğurganlık, bilgi, ahlak ölümsüzlük ve 

maneviyatın sembolüdür (Ashton, 2006). Punica familyasının bilinen iki üyesinden biridir ve 

Punica granatum L. olarak adlandırılmaktadır. Kültür tarihi M.Ö 300 yılına dayanmaktadır 

(Okumuş, 2016). Nar ilk olarak neolitik çağda Transkafkasya-Hazar bölgesi ve Türkiye’nin 

kuzeyinde yetiştirilmiştir. Sonraları eski Mısır, Yumanistan, İtalya yarımadası ve Irak’ta tarımı 

yapılmıştır. Nar buradan Türkmenistan, Afganistan, Hindistan, Çin, Kuzey Afrika ve Avrupa’ya 

yayılmıştır (da Silva ve ark. 2013). Nar üretimi için uygun koşullar ülkemizin Akdeniz, Ege ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bulunmaktadır. Narın en iyi yetişme koşulları 12°C altında 

olmayan ılıman kışlar, meyve gelişiminin son aşamasında yağmursuz kurak ve sıcak yazlardır. 
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Bu koşullar altında meyve iyi gelişecek, bozulma tehlikesi olmadan optimal renk ve şeker 

içeriğine sahip olacaktır (Holland ve ark. 2009). 2018 verilerine göre Türkiye’de 13.574 meyve 

veren nar ağacı bulunmakla birlikte 537.847 ton nar üretimi yapılmaktadır (TUİK, 2019). 

Hicaznar, Fellahyemez, Beynarı, Çekirdeksiz, Ekşilik, Ernar, Katırbaşlı, Ekşi Göknar, Lefan, 

Erdemli Aşınar ve Silifke Aşısı ülkemizde tarımı yapılmakta olan bazı önemli nar çeşitleridir 

(Okumuş, 2016). 

Nar Suyu Üretim Atıkları ve Besinsel Özellikleri 

Günümüzde hemen hemen bütün proses atıkları ya imha edilmekte ya da gübre veya hayvan 

yemi olarak değerlendirilmektedir. Ekonomik değeri düşük olan nar suyu üretim atıkları da 

bunlardan biridir. Narın prosesi sonucunda çıkan atıkların %50’si kabuk, posa ve çekirdek 

olarak atılmaktadır ve kabuk kısmı meyvenin cinsine bağlı olarak değişmekle birlikte meyvenin 

%33-40’ını oluşturmaktadır (Topkaya, 2017). İçeriğinde bulunan fazla miktardaki fenolik 

bileşikler sebebiyle nar son yıllarda araştırmacıların dikkatini çekmiş ve araştırmacılar 

tarafından nar kabuğunun fonksiyonel gıda olarak – özellikle de doğal antioksidan olarak- 

gıdalarda kullanılması önerilmiştir (Kaderides ve ark., 2015; Okumuş, 2016; Akhtar ve ark., 

2015). Şekil 1’de nar meyvesi, Şekil 2’de nar kabukları ve Şekil 3’te nar posası görülmektedir. 

 

 

 
Şekil 1. Nar meyvesi 

 

 
Şekil 2. Nar kabukları 

 

 
Şekil 3. Nar posası 

 

Nar suyu üretim atıklarının nar ürünlerinden daha yüksek miktarlarda antioksidan aktivite, 

fenolik bileşen ve daha yüksek biyoerişilebilirlik gösterdiğinden takviye edici gıda ya da 

gıdalarda fonksiyonel bir girdi olarak kullanılabileceği belirtilmiştir (Surek ve Nilüfer-Erdil, 

2016). Nar kabuğunun %70 nem, kuru ağırlıkta %4 protein, %31 şeker, %28 lif, %5 kül içerdiği 
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belirtilmiştir (Uca, 2019). Yapılan iki çalışmada nar kabuğu kimyasal kompozisyonu Çizelge 

1’de karşılaştırmalı olarak verilmiştir (Sharma ve Akansha, 2018; Kushwaha ve ark., 2013).  

         Çizelge 1. Nar kabuğunun kimyasal bileşimi  

Bileşen  Sharma ve Akansha 2018 Kushwaha ve ark 2013 

Nem (%) 69,70 69,43 

Kül (%) 5,60 5,49 

Yağ (%) 1,20 2,40 

Protein (%) 7,80 3,95 

Ham Lif (%) 19,00 12,61 

 

Nar kabuğu hidrolize olabilen tanenler ve kondanse tanenler, elajitanenler ve gallotanenler, 

elajik asit, gallik asit, antosiyaninler, kaempferol, luteolin, naringin gibi flavanoidler açısından 

zengin bir fenolik bileşik içeriğine sahiptir (Uca, 2019). Narda 124 fitokimyasal tanımlanmış 

olup en büyük kısmını polifenoller oluşturmaktadır. Nar kabuğunda tanımlanmış 48 farklı 

polifenol bulunmaktadır (Akhtar ve ark, 2015). Nar meyvesinde gallik asit, kateşin, ferulik asit 

gibi majör fenolik bileşenlerin en çok kabuk kısmında bulunduğu belirtilmektedir (Surek ve 

Nilüfer-Erdil, 2016). Narda bulunan fitokimyasallara tohumlarda, kabukta ve yapraklarda 

steroller ve terpenoidler; kabuk ve yapraklardaki alkaloidler; tohum yağı içindeki trigliseritler; 

yapraklarda gallik asit türevleri; meyve suyunda organik asitler; kabuk, meyve, kabuk ve 

yapraklardaki flavonoller; meyve suyu ve kabuğundaki antosiyaninler ve antosiyanidinler; 

kabuk ve meyve suyunda kateşin ve prosiyanidinler örnek verilebilir (Holland ve ark. 2009). 

USDA ulusal beslenme veritabanı, nar meyvesinin %77,93 su  %1,67 protein, %1,17 toplam 

lipid, %18,7 karbonhidrat, %4,0 diyet lif ve %13,67 toplam şeker içerdiğini bildirmiştir (USDA, 

2019). Ayrıca nar sırasıyla 10, 0.30, 12, 36, 236, 3 ve 0,35 mg/100 g kalsiyum, demir, 

magnezyum, fosfor, potasyum, sodyum ve çinko; sırasıyla 10.2, 0.067, 0.053, 0.293, 0.075 ve 

0.60 mg/100 g C vitamini, riboflavin, niasin, B-6 vitamini ve E vitamini (α-tokoferol); sırasıyla 

38 ve 16.4 µg/100 g oleoil ve K vitamini içermektedirler (USDA, 2019). Yapılan bir çalışmada 

olgunlaşma sırasında nar kabuğunda toplam fenolik madde miktarı, antioksidan aktivite ve 

kabuklarda hidrolize olabilen tanenler azalırken, antosiyanin düzeyinin arttığı bildirilmiştir. 

Sonuçlar tane suyunda asitlik ve sitrik asit seviyeleri azalırken şeker içeriğinin arttığını 

göstermektedir (Shwartz ve ark. 2009). 

Nardaki biyoaktif bileşenlerin konsantrasyonları ve miktarları nardaki bileşikler, gelişimi ve 

meyve olgunlaşması sırasında değişir. Bazı standart yöntemler kullanılarak doğru bir şekilde 

ölçülebilirler. Bununla birlikte, organik asitlerin, flavonollerin, antosiyaninlerin gerçek 

konsantrasyonları, antosiyanidinler, prosiyanidinler ve diğer hidrofilik organik besin 

maddelerinin miktarı yetersiz ekstraksiyon nedeniyle olduğundan az bulunabilir Kısacası 

numuneleri analiz etmenin ilk adımı, analitlerin ekstraksiyonudur. Bununla birlikte, katı 

numunelerden hidrofilik bileşiklerin ekstraksiyonu için tek bir standart yöntem yoktur. Ancak 

suyla seyreltilebilen (Shwartz ve ark. 2009) veya CH3OH (Al-Maiman ve Ahmad 2002) ile 

seyreltilebilen, aseton (Turfan ve ark. 2011) ile karıştırılmış veya çözünmeyen katıları ekstrakte 

etmek için sadece santrifüjlenmiş (Vegara ve ark. 2014) meyve suları için ekstraksiyon bir 

endişe kaynağı değildir. Seyreltmeden sonra, toplam fenolikler standart bir yöntemle ölçülür. 

Toplam flavonoller veya flavonoidler 430 nm'de (Hmid ve ark. 2013) absorbe eden alüminyum 

(Al3+) ile renkli bir kompleks oluşturarak nicelleştirilmiştir. Bireysel fenolikler ve 

antosiyaninler sıvı kromatografi ile ayrılabilir ve UV-görünür absorpsiyon (Vegara ve ark. 

2014) ve/veya kütle spektrometrisi (Gomez- Caravaca ve ark. 2013) ile saptanabilirler. Öte 

yandan, bütün meyveler, taneler, kabuklar, tohumlar gibi katı numunelerin su ve/veya organik 

çözücülerle ekstrakte edilmesi gerekir (Saad ve ark. 2012). Çoğu çalışmada numuneler oda 
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sıcaklığında metanol ve/veya suyla ekstrakte edilmektedir. Ancak tüm fenolik bileşiklerin bu 

şekilde ekstrakte edilmesi olası değildir. Birçoğu sert hücre duvarlarıyla çevrili bitki 

hücrelerinin içinde sıkıca paketlenmiştir. Böyle durumlarda katı numunelerden bileşik 

ekstraksiyonunda metanole altermatif olarak dimetilsülfoksit (DMSO) ile ekstraksiyon iyi 

sonuç vermektedir. Çünkü bu çözücü bitkilerde hücre duvarlarına ve hatta insanlarda deriye 

hızla nüfuz edecektir. 

12 farklı Tunus çeşidinden elde edilen nar kabukları, diyet lifi, su ve yağ tutma özellikleri, 

çözünür fenoller ve antioksidan aktivite açısından analiz edilmiştir. Toplam diyet lifi %33-62 

arasında değişmektedir Selüloz, lignin, üronik asit ve toplam nötral şekerler sırasıyla 16-23, 21-

42, 14-23 ve 17-20 gr/100 gr'dan oluşmaktadır. Arabinoz ve ksiloz en bol bulunan nötral 

şekerlerdir. Çözünmeyen diyet lifin çözünür diyet life oranı 1 civarında olup nar kabuğunun 

dengeli bileşimini yansıtmaktadır. Su ve yağ tutma kapasiteleri sırasıyla 2,31-3,53 ve 2,80-4,05 

mL/g aralığında, toplam fenolik madde miktarı 205 - 276 mg/g arasında değişmektedir 

(Kaufman ve Wiesman 2007). Nardaki antosiyanidinlerin yaklaşık %30’u kabukta 

yoğunlaşmaktadır. Bu bileşikler kabuk renginden sorumu olup konsantrasyonu meyvenin 

çeşidine ve gelişim aşamalarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 28 farklı meyvenin 

kabuk, çekirdek ve pürelerinin antioksidan aktivitelerinin incelendiği bir çalışmada, nar 

püresinin, nar çekirdeğinin ve nar kabuğunun antioksidan aktivite değerleri demir sülfat 

eşdeğeri cinsinden sırasıyla 3.10, 0.72 ve 82.11 mmol/100g olarak tespit edilmiştir (Gou ve ark. 

2003). Bir çalışma, kabuğun olgunlaşması sırasında toplam fenolik konsantrasyonlarının, 

antioksidan aktivitenin ve hidrolize olabilen tanenlerin azalırken, antosiyanin düzeyinin arttığını 

ortaya koymuştur. Sonuçlar, dane suyunda asitlik seviyesi ve sitrik asit miktarının azalırken 

şeker içeriğinin arttığını göstermiştir (Schwartz ve ark 2009). Başka bir çalışmada, üç İspanyol 

çeşidi, 'Mollar de Eche', 'Borde de Abatera' ve 'Piñon Tierno de Ojos' farklı olgunluk 

aşamalarında toplam çözünür katı, titre edilebilir asitlik, pH, olgunluk indeksi, organik asitler, 

şekerler, prolin (bir amino asit), toplam fenolikler, antioksidan aktivite ve renk bakımından 

incelenmiştir. Çözünür şekerlerin toplam konsantrasyonu üç çeşit için olgunlaştıklarında 14,8 

ila 16,5°Brix arasında belirlenmiştir (Nuncio-Jáuregui ve ark., 2014). Toplam şeker içeriği 108-

133 g/L, asitlik sitrik asit eşdeğeri olarak 2,29 ila 21,35 g/L arasında, prolin konsantrasyonu 78 

ila 89 mg/L arasında değişmiştir. Toplam fenolikler olgun meyvelerde 2674 ila 3876 arasında 

değişmiş ve meyveler olgunlaştıkça azalmıştır. Hindistan’da yetişen “Ganesh” çeşidinin 

tanelerinin biyokimyasal bileşimi ve antioksidan aktivitesinin de meyveler olgunlaştıkça 

değiştiği belirlenmiştir. Toplam çözünebilir katılar, toplam şekerler ve indirgen şekerler meyve 

gelişiminin ilk 100 gününde artmıştır. Askorbik asit ve toplam fenolikler 20. günden 100. güne 

azalmıştır. Protein içeriği gelişimin ilk günlerinde azalırken 20. günden 100. güne artmıştır. 

Antioksidan aktivite 20. günden 60. güne kadar azalmakla birlikte gelişimin sonraki 

aşamalarında artmıştır (Kulkarni, ve Aradhya 2005).  

Narın işlenmesi sırasında kimyasal bileşimde ve renkte de değişiklikler olmaktadır (Turfan ve 

ark. 2011). Meyve suyu berraklaştırılıp pastörize edildiğinde antosiyaninlerin bir kısmı hidroliz 

ile yok edilir. Yapılan bir çalışmada (Turfan ve ark. 2011) bazı Türk nar çeşitlerinde çözünür 

katılar, pH, titre edilebilir asitliklerde değişikliler meydana gelmiştir. Metallerin 

konsantrasyonları da narın olgunlaşması sırasında değişir. Potasyum (K+) en bol bulunan 

metaldir. Konsantrasyonu olgunlaşmamış meyvelerin çekirdeklerinde daha yüksek, fakat olgun 

meyvelerin özsuyunda daha düşüktür. Artan olgunlukla fosfor (P), sodyum ve kalsiyum 

konsantrasyonları da tanelerde artarken, meyve suyunda magnezyum (Mg2+), sodyum ve 

kalsiyum azalmıştır. Kabuklarda P, Mg2+, manganez, çinko ve bakır konsantrasyonları 

"Hicaznar" çeşidinin olgunlaşmamış ve olgunlaşmamış aşamalarında en yüksek olarak 

belirlenmiştir (Turfan ve ark. 2011).  
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Nar Suyu Üretim Atıklarının Sağlık Faydaları 

Birçok kültürde nar ağacının meyvesi, kabuğu, çiçekleri, kökleri ve yaprakları dahil tamamının 

sağlığı iyileştirici etkilerine inanılıyordu (Holland ve ark. 2009). Bunun temel nedeni narlarda 

bulunan çeşitli biyoaktif fitokimyasallardır (Holland ve ark. (2009); Seeram ve ark. (2006)). Bu 

bileşiklerin konsantrasyonları ve miktarları meyvenin olgunlaşması sırasında değişir. Ayrıca 

çevre koşullarına ve çeşide de bağlıdır (Holland ve ark. 2009). Mısırlılar enfeksiyonları tedavi 

etmek için nar kullanmışlardır (Farmahan 2004). Meyve kabuklarından elde edilen özler ve 

ağacın kabuğu, ishal ve dizanteri için Ayurvedik tıp sisteminde binlerce yıldır kullanılmaktadır 

(Jayaprakasha 2006). Nar ayrıca antiparazitik bir ajan olarak ve ülserleri tedavi etmek için 

kullanılır. Orta Doğu'daki Unani tıp sisteminde ve Hindistan diyabeti tedavi etmek için 

kullanılmaktadır. Modern tıbbi araştırmalarda, kanseri, kardiyovasküler hastalığı, diyabeti, 

Alzheimer hastalığı, kısırlığı tedavi etmede, artrit ve obezitenin yanı sıra ultraviyole (UV) 

radyasyondan korumada olası kullanımını destekleyen kanıtlar vardır. Pek çok sağlık etkileri 

nar ve bunlardan yapılan ürünlerdeki çeşitli biyoaktif bileşikler arasındaki sinerjistik 

etkileşimlerden kaynaklanmaktadır (Jurenka, 2008). Ayrıca, nar özleri içeren takviye edici 

gıdalar mevcuttur.  

Nar suyu üretim atıklarının büyük bir kısmını nar kabuğu oluşturmaktadır. Nar kabuğunun 

fenolik maddeler ve antioksidanca zengin olduğu birçok çalışmada belirtilmiştir. Demir ve ark. 

(2009a) yapmış oldukları çalışmada nar kabuğunun antidiyabetik, antienflamatuar, sitotoksik, 

antioksidan ve antimikrobiyal etkileri olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan çalışmalarda nar 

kabuğu ekstraktlarının, yüksek ellajitanin ve gallik asit içeriği nedeni ile antibakteriyel, 

antiinflamatuar ve antialerjik etkilere sahip olduğu belirtilmiştir (Machado ve ark., 2003, Reddy 

ve ark., 2007, Panichayupakaranant ve ark., 2010). Nar kabuklarının metanolik ekstraktının 

ülser ve mide kanseri etkenlerinden biri olan Helicobacter pylori’nin büyümesini inhibe etmede 

popüler antibiyotik olan metronidazol kadar etkili olduğu belirtilmiştir (Howell ve D’Souza, 

2013). Nar kabuğu ve nar kabuğu ekstraktının antimikrobiyal, antiaterojenik ve antimutajenik 

özelliklere sahip oldukları rapor edilmiştir (Aviram ve ark., 2008; Malviya ve ark., 2013; Sestili 

ve ark., 2007).  

Nar Suyu Üretim Atıklarının Değerlendirilmesi 

Ülkemizde ve dünyada nar suyu üretim atıklarının gıda sanayinde çeşitli alanlarda kullanıldığı 

bilinmektedir. Yapılan bir çalışmada nar kabuğu ekstraktı ile zenginleştirilmiş yoğurdun 

antioksidan aktivite ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesi üzerine çalışılmış, %5, %10, %15, 

%20, %25, %30 ve %35 nar kabuğu ekstraktı içeren yoğurtlardan optimum fiziksel özellik ve 

antioksidan aktivite gösteren yoğurdun %20 ve %25 nar kabuğu ekstraktı içeren yoğurtlar 

olduğu tespit edilmiştir (El-Said ve ark., 2014). Başka bir çalışmada nar kabuğu içeren dana 

sosislerin soğukta depolama sırasında kalite özellikleri incelenmiş ve %1, %2 ve %3 nar kabuğu 

ilaveli dana sosislerin kontrol örneğine göre daha yüksek pişirme kalitesi ve duyusal özellikler 

gösterdiği belirtilmiştir (El-Nashi ve ark.,2015). Bir çalışmada nar kabuğundan antimikrobiyal 

ve antioksidan aktiviteye sahip fenolik bileşiklerin ekstraksiyon koşullarının optimizasyonu 

üzerinde çalışılmış, en uygun koşulun 78°C, %33 etanol konsantrasyonu, 113 dakika olduğu 

belirlenmiştir (Demir ve ark., 2019b). Bir başka çalışmada ekmek nar kabuğu ekstraktı ile 

zenginleştirilmiş ve artan nar kabuğu ekstraktı konsantrasyonuna bağlı olarak ekmeklerin 

toplam fenolik madde içeriği ve antioksidan aktivitelerinde artış gözlenmiştir (Menteş Yılmaz, 

2011). Başka bir çalışmada mikroenkapsüle edilen nar kabuğu fenolik bileşiklerinin dondurma 

üretiminde kullanılma olanakları araştırılmış ve analizler sonucunda fenolik maddelerce 

zenginleştirilmiş dondurmaların ticari potansiyellerinin bulunduğu belirtilmiştir (Erdoğan, 

2013). Yapılan bir diğer çalışmada nar kabuğu ekstraktının antimikrobiyal ve antioksidan 
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aktivitesinin köfte kalitesine etkileri” incelenmiş, çalışmada nar kabuğu ekstraktı içeren 

köfteler, %0,01 Bütillenmiş Hidroksitoluen (BHT) içeren ve kontrol köfteleri ile 

karşılaştırılmıştır. Nar kabuğu ekstraktının BHT’den daha yüksek antioksidan aktivite 

gösterdiği, nar kabuğu ekstraktı içeren örneklerin raf ömrünün uzadığı ve artan nar kabuğu 

ekstraktı seviyesi ile lipid oksidasyonunun azaldığı belirlenmiştir. Duyusal değerlendirme 

kontrol ve antioksidan içeren köfteler arasında renk ve genel beğeni bakımından önemli bir fark 

olmadığı bildirilmiştir (Özdemir ve ark., 2014). Yapılan diğer bir çalışmada nar çekirdeği ve 

nar kabuğu tozu probiyotik yoğurt üretiminde değerlendirilmiş, mikrobiyolojik analiz sonuçları 

örneklere ilave edilen nar kabuğu tozu ve nar çekirdeği tozunun prebiyotik etkisinin inüline göre 

düşük olduğunu göstermiştir (Elaltunkara, 2018). Sıvı ve mikroenkapsüle nar kabuğu ekstraktı 

soya içeceği katkılı yoğurtlara ilave edilerek fonksiyonel özelliklerin araştırıldığı çalışmada söz 

konusu ekstraktların fonksiyonel gıda bileşeni olarak kullanılabileceği belirtilmiştir (Ersöz, 

2019). Nar kabuğundan pektin ekstraksiyonu üzerine yapılan çalışmada optimum koşullar 468-

568 μm partikül boyutu, 82°C sıcaklık ve 47.5 dakika olarak belirlenmiştir. Bu koşullar altında 

gerçekleştirilen ekstraksiyonda pektin verimi % 25.96 olarak belirlenmiştir (Birlik, 2019). 

Urgancı (2019) araştırmasında modifiye atmosferde paketlenmiş nar kabuğu tozu (%0, 6, 12 ve 

18) ikame edilen ve farklı atmosferlerde depolanan (9 ay) bisküvilerin kalite özelliklerini 

belirlemiştir. Formülasyondaki nar kabuğu oranı arttıkça bisküvilerin antioksidan aktiviteleri, 

toplam fenolik madde içerikleri, suda çözünmeyen ve toplam diyet lifi içeriklerinin önemli 

düzeyde arttığı saptanmıştır. Duyusal olarak %18 nar kabuğu ilave edilen bisküvilerde acılık 

saptanmıştır (Urgancı, 2019).  

Nar suyu üretim atıklarından en önemlisi olan nar kabuğu ve nar kabuğu ekstraktları gıda 

dışında da çeşitli endüstrilerde kullanılmaktadır. Hayvan beslenmesinde üretim maliyetinin % 

60-70 gibi büyük bir kısmını yem giderleri oluşturmaktadır. Üretim maliyetlerinin azaltılması 

ancak yem maliyetlerinin azaltılması ile mümkündür. Bu durum da nar suyu üretimi yan ürünleri 

olan posanın ve kabukların alternatif yem kaynakları olarak değerlendirilebileceğini 

göstermektedir (Sarıca, 2011). Nar kabuğunun gıda dışı endüstride kullanımına diğer bir örnek 

yapılan bir çalışmada nar kabuğunun da dahil olduğu 5 farklı doğal boyar maddenin %100 yün 

lifinden üretilmiş iplik formundaki tekstil ürününde kullanımıdır. Üç farklı mordan maddesi ile 

boyanan tekstil ürününün boyama sonrası renk ölçümleri nar kabuğunun boyar madde olarak 

potansiyelini ortaya koymuştur (Tutak ve Benli, 2008). Kompozit sanayiinde de kullanım 

olanaklarının bulunduğu bilinen nar kabuğunun kullanıldığı bir çalışmada saf polistiren ve 

polistiren katkılı nar kabuğu numuneleri hazırlanmıştır.  Nar kabuğu ilavesinin optik özelliklere 

olan etkisi incelenmiş ve optik özelliklerin nar kabuğu konsantrasyonun artması ile arttığı 

gözlemlenmiştir (Jasim ve ark., 2013). 

Sonuç 

Nar suyu üretim atıklarının günümüzde oldukça değerli olduğu bilinmektedir. Nar kabuğu ve 

posası üzerine yapılan çalışmalar nar suyu üretim atıklarının fenolik bileşenler ve antioksidan 

kaynağı olduğunu ortaya koymuştur. Nar kabuğu ve posasının insan beslenmesinde 

değerlendirilmesi sürdürülebilirlik açısından da büyük öneme sahiptir. Nar suyu üretim 

atıklarının gıda sektöründe değerlendirilmesi konusunda çalışmalar kısıtlı olup bu konuda daha 

fazla bilimsel araştırmaya ve endüstriyel girişime ihtiyaç vardır.  
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Özet  
Bu tez çalışmasında, ülkemizde yetiştirilen siyah çay ve bitki çaylarının atık değerlendirme 

kapsamında peynir altı suyuna katılarak fiziko-kimyasal ve duyusal özelliklerinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Amaca bağlı olarak peynir altı suyuna eklenecek çay ve bitki 

çaylarının seçimi yapılmıştır. Yapılan ön duyusal analizler ile içeceklerde çay oranının %15 

oranında siyah çay, %10 oranında rezene, %5 oranında tarçın, %15 oranında kuşburnu ve %10 

oranında adaçayı olacak şekilde belirlenmiş ve peyniraltı suyu ile karıştırılmıştır. İçeceklerin 

üretimi üç farklı günde tekrarlanarak yapılmıştır. İçeceklere yapılan fiziksel ve kimyasal 

analizler sonucunda adaçayı ile yapılan içecek diğer örneklere göre oldukça fazla antioksidan 

içeriği ile ön plana çıkmıştır. Panelistlerce gerçekleştirilen duyusal değerlendirmeler sonucunda 

en beğenilen içecek çeşidi tarçınlı olmuştur. 

Anahtar sözcükler: Peynir altı suyu, içecek, çay. 

 

Abstract 
In this thesis, it is aimed to evaluate the physico-chemical and sensory properties of black tea 

and herbal teas grown in our country, by adding them to whey, within the scope of waste 

evaluation. Depending on the purpose, tea and herb teas to be added to the whey were selected. 

According to the results of the preliminary sensory analysis, it was determined as 15% black 

tea, 10% fennel, 5% cinnamon, 15% rosehip and 10% sage. Beverages were produced on three 

different days and analyzes were repeated. As a result of the physico-chemical analyzes of the 

beverages, the beverage made with sage came to the fore with its antioxidant content compared 

to other samples. As a result of the sensory evaluation performed by panelists, the most popular 

beverage type was cinnamon.  

Keywords: Whey, beverage, tea. 

 

Giriş 

Süt endüstrisinde atıkların neredeyse tamamı tereyağı ve peynir üretiminde ortaya çıkan 

artıklardır. Peyniraltı suyu (PAS) süt endüstrisinin en önemli yan ürünlerinden biridir. Genel 

olarak sütün peynire işlenmesi sonucunda arta kalan sarımtırak-yeşilimsi sıvıya denmektedir 

(Dinçoğlu ve Ardıç, 2012). Peynir yapımında bir yan ürün olan peyniraltı suyunun içeriği; 

laktoz, mineral maddeler, vitaminler, protein ve az miktarda da süt yağından oluşmaktadır. 

Bunların içinde peyniraltı suyu proteinleri en önemli kısmı oluşturmaktadır. Peyniraltı suyu 

proteinlerinin diğer proteinlere göre üstünlüğü antioksidan fonksiyonları destekleyen sülfür 

içeren amino asitleri yüksek oranda içermesinden gelmektedir. Bu arada her geçen gün artan 

tüketici bilinci sayesinde atık değerlendirmesi gittikçe önem kazanmaktadır. Özellikle gıda 

israfında ve değerlendirilmesinde önemli çalışmalar yapılmaktadır. Tüketiciler ile birlikte 

üreticilerin de bilinçlenmesi ile gıda firmalarında atık değerlendirmeleri yapılmaya başlanmıştır. 
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Bu sayede hem gıda israfının önüne geçmek hem de ekonomik olarak katkı sağlamak 

amaçlanmaktadır (Şener ve Ünal, 2008).  Bazı gıda atıklarının değerlendirilmesi ile aynı 

zamanda da çevre kirliliği önlenmektedir. Peyniraltı suyunun değerlendirilmesi bunun en büyük 

örneklerinden biridir (Tsai, 2020).  

Çevreye verdiği zararı engellemek adına gıda atıkları eskiden beri değerlendirilmeye 

çalışılmıştır. En sık kullanılan yöntemler atık yakma, kompostlama ve hayvan yemi (veya yem 

katkı maddeleri) olarak kullanılmasıdır. Ancak bu seçenekler de ikincil kirliliğe ve enerji 

sarfiyatına sebep olabilmektedir (Tsai, 2020). Atık değerlendirmesi yapılırken aynı zamanda 

fonksiyonel gıda olmasını sağlayacak yöntemler ise günümüzde popülerlik kazanmıştır. Bu 

çalışmada, çevre kirliliğine ve ekonomik kayıplara sebep olan besin içeriği zengin peyniraltı 

suyunu ülkemizde yetişen siyah çay ve bitki çayları ile birleştirerek fonksiyonel bir içecek 

oluşturulması amaçlanmıştır. 

Materyal ve Yöntemler 

Materyal 

Araştırmada kullanılan peyniraltı suyu 5 litrelik ambalajlar halinde Şemsi Egi Gıda Ürünleri 

İmalat Sanayi ve Ltd Şti Pınarbaşı/İzmir’den temin edilmiştir. Firmadan temin edilen peynir altı 

suyu beyaz peynir üretimi sonrasında arta kalan sıvı olup, çay üretiminde firmadan alındığı gibi 

kullanılmış ayrıca bir işlem uygulanmamıştır. Kullanılan çaylarda tarçın, adaçayı ve kuşburnu 

aktardan temin edilmiş olup, siyah çayda Çaykur marka çay, rezenede ise Doğadan marka 

sallama rezene çayı kullanılmıştır. Çay aromalı peyniraltı suyu örneklerinin üretimi Ege 

üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümünde gerçekleştirilmiştir. Üretimi 

gerçekleştirilen çaylar demleme ve soğutma aşamalarından sonra 500 mL’lik plastik 

ambalajlara doldurulmuş ve +4°C’de depolanmıştır. Peyniraltı suyu kontrol grubunu 

oluşturmuştur (KO).  

İçeceklerin hazırlanması: İçecek üretiminde kullanılacak çay/peyniraltı suyu miktarı ön 

denemelerde yapılan duyusal analizler sonucunda her çay örneği için farklı olarak belirlenmiştir. 

Her çay örneğinin çeşitli kaynaklarda belirtilen sürelerde demlenmesi sağlanmıştır. Demini 

aldıktan sonra çay oda sıcaklığında soğutulmaya bırakılmış ve sonra plastik ambalajlara 

doldurulmuştur. 3 farklı günde işlemler tekrar edilerek içeceklerin üretimi yapılmıştır. Tüm 

analizler boyunca kontrol örneği olarak, çay eklenmemiş peynir altı suyu kullanılmıştır. Siyah 

çay, rezene, tarçın, kuşburnu ve adaçayı ile yapılan ön denemelerde; atık değerlendirilmesi göz 

önüne alınarak peyniraltı suyunun maksimum seviyede kullanılabilmesi için oranlar 

belirlenmiştir. Ön duyusal değerlendirmelerde, şeker ilavesi yapılmadan örneklerin 

hazırlanmasına karar verilmiştir.  

a. Siyah Çaylı İçecek (SÇİ): Siyah Türk çayı 15 dakika demlendikten sonra, oda sıcaklığında 

soğumaya bırakılmış, yeterince soğuması sağlandıktan sonra peyniraltı suyu ile birleştirilmiştir. 

%15 oranında siyah çay ve %85 oranında peyniraltı suyu karıştırılarak hazırlanmıştır. 

b. Rezeneli İçecek (Rİ): Rezene 5 dakika demlendikten sonra, oda sıcaklığında soğumaya 

bırakılmış, yeterince soğuması sağlanınca peyniraltı suyu ile karıştırılmıştır. %10 oranında 

rezene çayı ve %90 oranında peyniraltı suyu karıştırılarak hazırlanmıştır. 

c. Tarçınlı İçecek (Tİ): Çubuk tarçın 15 dakika demlendikten sonra, oda sıcaklığında soğumaya 

bırakılmış, yeterince soğuyunca sonra peyniraltı suyu ile karıştırılmıştır. Yapılan ön 

denemelerde tarçının kendine has yoğun tat ve kokusu olduğundan dolayı, %5 oranında tarçın 

çayı ve %95 oranında peyniraltı suyu karıştırılarak hazırlanmıştır.  

d. Kuşburnulu İçecek (Kİ): Kuşburnu 15 dakika demlendikten sonra, oda sıcaklığında 

soğumaya bırakılmış, yeterince soğuması sağlandıktan sonra peyniraltı suyu ile birleştirilmiştir. 
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Ön denemelerde kuşburnu çayı diğer çaylar kadar belirgin tat ve koku özelliği taşımadığından 

dolayı, kuşburnu %15, peyniraltı suyunun ise %85 oranında kullanılmasına karar verilmiştir.  

e. Adaçaylı İçecek (AÇİ): Adaçayı 10 dakika demlendikten sonra oda sıcaklığında soğumaya 

bırakılmış, yeterince soğuması sağlandıktan sonra peyniraltı suyu ile birleştirilmiştir. Ön 

denemelerde adaçayının kendine özgü tat ve kokusunun baskın yapısından dolayı %10 adaçayı 

ile %90 peyniraltı suyu karıştırılmıştır. 

Metot 

Üç farklı tarihte hazırlanan içeceklere kuru madde, yağ, asitlik, pH, laktoz, kül, toplam protein, 

toplam fenolik madde içeriği ve antioksidan bileşikler tayinleri yapılmıştır.  

Kuru madde ve kül analizleri gravimetrik yöntem ile, protein miktarı Kjeldahl yöntemi ile, yağ 

tayini Gerber yöntemi (Oysun, 1996) ile yapılmış, pH ve titrasyon asitliği tayini % laktik asit 

cinsinden belirlenmiştir (Yöney, 1968). Örneklerdeki laktoz miktarı; kuru madde miktarından 

yağ, protein ve kül miktarları çıkarılarak hesaplama yöntemi ile bulunmuştur (Wszolek et al., 

2001).  

Toplam fenolik madde tayini: İçeceklerin toplam fenolik madde bileşimleri Şatır (2011) 

tarafından önerilen yöntem üzerinde modifikasyonlar yapılarak gerçekleştirilmiştir. Falcon 

tüplerinde 5 ml örnek 5 ml methanol ile çözdürülmüş ve 15 dk 4°C 9000 rpm’de santrifüj 

edilmiştir. Santrifüj sonrası kalın filtre kağıdından süzülen filtrattan 20 μl mikropipetle çekilerek 

spektrofotometre plate’ine bırakılmış ve üzerine 100 μl folin çözeltisi eklenerek 5 dk karanlıkta 

inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonrası 80 μl %7.5 lik Na2CO3 çözeltisi eklenerek oda 

sıcaklığında ve karanlık bir yerde 1 saat inkübasyona bırakılan saatin sonunda 760 nm’de 

ölçümler yapılmıştır. Gallik asit standardı ile hazırlanan kalibrasyon eğrisinin (R²:0,98) 

denkleminden sonuçlar hesaplanmıştır  

Antioksidan aktivite tayini: İçeceklerin antioksidan aktivite tayinleri Illupapalayam et al. 

(2014) tarafından verilen yöntem üzerinde yapılan modifikasyonlarla 1,1-dipehenyl-2-

picrylhydazyl (DPPH)’in indirgenmesi yöntemiyle tespit edilmiştir. Ölçümler Thermo 

Scientific Skanlt Software for Varioskan spekrofotometresi ile alınmıştır. DPHH radikallerinin 

% inhibisyonu, % İnhibisyon = ((Kabs - Öabs)) / Kabs x 100 formülü ile hesaplanmıştır. Kabs: 

Kontrol absorbansı; Öabs: Örnek absorbansı 

Duyusal Analizler: Beş panelist içecek örneklerinin renk ve görünüş, tat, kıvam ve genel kabul 

edilebilirlik değerlerini 1-10 arasında puanlamışlardır. 

İstatistiksel analiz: İçecek çeşitleri arasındaki farklar tek yönlü varyans analizi (One-way 

Anova) kullanılarak incelenmiştir. Analizler SPSS sürüm 15.0 (SPSS Inc. Chicago, Illiniois) 

paket programı kullanılarak, Duncan çoklu karşılaştırma testleri ve varyans analizi sonuçları p 

< 0,05 önem düzeyinde test edilmiştir. 

Bulgular ve Tartışma 

Kurumadde değerleri 
Çay ilaveli peyniraltı suyu içeceklerine ait kurumadde değerlerinin %5,76-6,57 arasında 

değişmiş olup, en yüksek kurumadde değeri kontrol örneğinde, en düşük kurumadde değeri ise 

kuşburnulu çay örneğinde gözlemlenmiştir. Çay örneklerinde kurumadde oranları arasında 

farklılıklar gözlenmektedir (p<0,05). Kefir kültürü kullanılarak peyniraltı suyundan içecek 

üretimi yapılan bir çalışmada, %2 oranında kefir kültürü kullanılmış ve içeceğin kurumadde 

oranı %10,8 olarak bulunmuştur (Güzeler ve Esmek, 2014). Peyniraltı suyuna sebze eklenmesi 
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ile içecek yapımının olduğu bir çalışmada ise, son üründe kurumadde oranı %8 olarak 

gözlemlenmiştir (Tsygankov et al., 2018).  

Yağ içeriği 
İçeceklere ait yağ değerlerinin %0,61-1,25 değerleri arasında değiştiği, en yüksek yağ değeri 

kontrol içeceğinde, en düşük yağ değeri ise kuşburnulu peyniraltı suyu içeceğinde 

gözlemlenmiştir. Çalışmada kullanılan çay örneklerinde % yağ oranları arasında farklılıklar 

önemli bulunmuştur (p<0,05). 

Domates suyu ve tatlı peyniraltı suyundan yapılan bir soğuk içecek veya çorbanın geliştirilmesi 

amaçlanan çalışmada, yağ oranı %2,5 olarak ölçülmüştür (Webb, 1938). Michigan 

Üniversitesi'nde araştırmacılar, peyniraltı suyu, seçilmiş bitkisel yağlar, bitkisel, hidrokolloidler 

ve bazı uygulamalarda yağsız sütten formüle edilmiş bir süt ürünü olan WayMil adında ürünü 

hazırlamışlar ve bu içeceğin %2,4 oranında yağ içerdiği belirtilmiştir (Brunner et al., 1969).  

Brezilya'da çilekli sütler üzerinde bir çalışmada, yağ oranları peyniraltı suyu içeceklerinden tam 

yağlı fermente olmayan içecekte yağ oranı %4,2, az yağlı fermente olmayan içecekte %2,3, az 

yağlı ve fermente olan iki içecekte ise yüzde yağ oranları %2,2 olarak bulunmuştur (Janiaski et 

al., 2016). Çukurova Üniversitesinde yapılan bir çalışmada, peynir üretiminden arta kalan 

peyniraltı suyuna kefir kültürü ilave edilerek bir içecek denemesi yapılmış ve son ürün 

içeceğinde yağ oranı %2.7 olarak ölçülmüştür (Güzeler ve Esmek, 2014). Başka bir çalışmada 

peyniraltı suyuna dane ve liyofilize kefir kültürü ilave edilerek bir çeşit peyniraltı suyu içeceği 

yapılmıştır. Elde edilen içeceklerde yağ oranı 0,83-0,9 aralığında tespit edilmiştir (Şen ve 

Yüceer, 2019). Assadi yapmış olduğu bir çalışmada peyniraltı suyuna mayalanan kefir 

örneklerindeki yağ miktarlarının %0,45-0,55 aralığında olduğunu belirtmiştir (Assadi et al, 

2008). Balabanova ve ark. yaptığı çalışmada peyniraltı suyundan elde ettikleri içeceklerde yağ 

miktarları %0,5 olarak gözlemlenmiştir (Balabanova and Panayotov, 2011). 

Çizelge 1. Peyniraltı suyu ve çay ilaveli içeceklerin özellikleri 

Örnek 

% Kuru 

Madde % Yağ 

% 

Protein % Laktoz % Kül pH %Asitlik 

Antioksid

an 

(DPPH) 

Fenolik 

(% Gallik 

asit) 

Kontrol 
6,57±0,0
1A 

1,25±0,00
A 

0,84±0,0
0A 

3,51 
±0,05D 

0,98±0,0
5A 

6,64±0,0
0A 

0,32±0,0
0F 

46,93±0,7
5C 

61,44±0,2
6AB 

Çay 

5,82±0,0

5C 0,7±0,05C 

0,38±0,0

1C 

4,30±0,10
C 

0,44±0,0

4B 

6,67±0,0

3A 

0,39±0,0

0B 

49,06±2,4

2C 

58,89±3,7

1B 

Rezene 
6,03±0,0
8B 

0,75±0,05
BC 

0,39±0,0
0B 

4,42±0,08
BC 

0,47±0,0
5B 

6,67±0,0
7A 

0,37±0,0
1D 

46,46±2,4
5C 

36,01±4,6
4C 

Tarçın 

6,58±0,1

6A 

0,78±0,02
B 

0,34±0,0

0E 

4,54±0,22
B 

0,94±0,0

2A 

6,60±0,0

5A 

0,40±0,0

0A 

55,89±5,6

4B 

25,99±4,8

7D 

Kuşbur

nu 

5,76±0,0

5C 

0,61±0,05
D 

0,31±0,0

0F 

4,52±0,05
B 

0,27±0,0

1C 

6,62±0,0

5A 

0,35±0,0

1E 

45,32±2,9

6C 

29,35±4,8

7CD 

Adaçay

ı 

6,19±0,1

7B 

0,76±0,02
BC 

0,37±0,0

4D 

4,72±0,24
A 

0,33±0,0

5C 

6,62±0,0

1A 

0,38±0,0

0C 

63,09±3,9

1A 

67,41±6,4

6A 

A, B, C, D: Aynı satırlar farklı harflerle gösterilen değerler p<0,05 düzeyinde birbirinden farklıdır. 

  

Protein içeriği  
İçeceklere ait protein değerlerinin %0,31-0,84 değerleri arasında değiştiği gözlemlenmiştir. En 

yüksek protein değeri kontrol içeceğinde, en düşük protein değerinin ise kuşburnulu peyniraltı 

suyu içeceğinde gözlemlenmiştir. Kontrol örneğine göre deneme çalışması yapılan içeceklerin 

protein oranlarının düşük olduğu analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan çay örneklerinde % 

protein oranları arasında farklılıklar gözlenmektedir (p<0,05).  
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Yapılan bir çalışmada; şeker ve fonksiyonel bileşen katkısı içermeyen prebiyotik/probiyotik 

peyniraltı suyu içeceklerinde yapılan analizlerde protein oranları 3,16-3,8 aralığında 

gözlemlenmiştir (Seyhan, 2012).  Peyniraltı suyundan içecek yapılan bir çalışmada protein oranı 

%2,3 olarak ölçülmüştür (Güzeler ve Esmek, 2014). 

 

Laktoz içeriği 
İçeceklere ait laktoz değerlerinin %3,51-4,72 değerleri arasında değiştiği gözlemlenmiştir. En 

yüksek laktoz değeri adaçaylı içecekte, en düşük laktoz değeri ise kontrol içeceğinde 

gözlemlenmiştir. Kontrol örneğine göre deneme çalışması yapılan içeceklerin protein 

oranlarının biraz daha fazla olduğu analiz edilmiştir. Çay örneklerinde % laktoz oranları 

arasında farklılıklar önemli bulunmuştur (p<0,05). Süte benzer içecekler kategorisinde 

peyniraltı suyu içeren ve kategoride en çok bilinenlerden biri olan Way-Mil içeceğinde %4-5 

oranında laktoz bulunduğu bildirilmiştir (Jeličić et al., 2008). 

Kül miktarları  
İçeceklere ait kül değerlerinin %0,27-0,98 değerleri arasında değiştiği, en yüksek kül değeri 

kontrol içeceğinde, en düşük kül değeri ise kuşburnulu peyniraltı suyu içeceğinde 

gözlemlenmiştir. Kontrol örneğine göre deneme çalışması yapılan içeceklerin kül oranlarının 

belirgin oranda düşük olduğu analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan çay örneklerinde % kül 

oranları arasında farklılıklar gözlenmektedir (p<0,05).  

pH değerleri 
İçeceklere ait pH değerlerinin 6,60-6,67 değerleri arasında değiştiği, en yüksek pH değeri çaylı 

peyniraltı suyu içeceğinde, en düşük pH değeri ise tarçınlı peyniraltı suyu içeceğinde 

gözlemlenmiştir. Kontrol örneğine göre deneme çalışması yapılan içeceklerin pH oranlarının 

yakın değerlerde olduğu analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan çay örneklerinde pH oranları 

arasındaki değişimler istatistiksel açıdan önemli bulunmamıştır. (p<0,05) 

Peyniraltı suyu içecekleri içerisinde dünya çapında en çok bilinen Rivella'nın son ürün pH 

değeri yaklaşık olarak 3,7 olarak bilinmektedir (Chavan et al., 2015). Blazek ve Sule'nin 

hazırlamış olduğu diyetetik peyniraltı suyu içeceğinde pH 4,4-4,6 olarak verilmiştir. Kuru 

üzüm, elma gibi tatlandırıcıların, sitrik asit ve vitaminlerin eklenmesiyle pH 5 olarak 

ayarlanmıştır (Chavan et al., 2015). Süt ürünlerinden yapılan içecekler kıyaslamasında pH 

önemli farklılık olarak karşımıza çıkmaktadır. İnek sütü veya peyniraltı suyu için tipik nötr 

aralıkta pH 6,2-6,5 aralığında bilinmekteyken; çoğu fermente edilmiş süt ürünü ve asit peyniraltı 

suyu oldukça asidik olup pH aralıkları 4,8-4,5 olup hatta bazı durumlarda önemli ölçüde daha 

düşük gözlemlendiği olmaktadır (Jelen et al., 2009). 

Asitlik (%laktik asit) değerleri  
İçeceklere ait % asitlik değerlerinin %0,32-0,40 değerleri arasında değiştiği, en yüksek % asitlik 

değeri tarçınlı içecekte, en düşük % asitlik değeri ise deneme kontrol örneğinde olduğu 

gözlemlenmiştir. Çalışmada kullanılan çay örneklerinde % asitlik oranları hemen hemen 

birbirine yakın değerler almış olmasıyla birlikte fark istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur 

(p<0,05). Yapılan bir çalışmada peyniraltı suyu proteini içeren solüsyonlar kullanılmış, 

titrasyon asitliklerinin %0,002-0,25 aralığında değerler aldığı gözlemlenmiştir (Lee and 

Vickers, 2008).  

Antioksidan değerleri (DPPH)  
Peyniraltı suyu ilaveli çaylara uygulanan antioksidan aktivite analizi sonucunda, DPHH 

radikallerinin % inhibisyonu değerlerinin 45,32-63,09 arasında değiştiği, en yüksek antioksidan 

aktivite adaçaylı peyniraltı suyu içeceğinde, en düşük antioksidan aktivite ise kuşburnulu 
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peyniraltı suyu içeceğinde gözlemlenmiştir. Kontrol örneğine göre deneme çalışması yapılan 

içeceklerdeki % inhibisyon oranları arasında farklılıklar gözlemlenmiştir (p<0,05). Piyasada 

satılan poşet çaylarla yapılan bir çalışmada en yüksek antioksidan aktiviteyi adaçayı örneğinde 

gözlemlenmiştir (Menekşe vd., 2021).  

Toplam Fenolik Madde Miktarı  
İçeceklere ait toplam fenolik madde değerlerinin gallik asit cinsinden %25,99-67,41 arasında 

değiştiği, en yüksek fenolik değerin adaçaylı peyniraltı suyu içeceğinde, en düşük fenolik 

değerinin ise tarçınlı peyniraltı suyu içeceğinde olduğu gözlemlenmiştir. Kontrol örneğine göre 

deneme çalışması yapılan içeceklerdeki fenolik oranlarının arasında farklılıklar gözlemlenmiştir 

(p<0,05). 

Yapılan bir çalışmada peyniraltı suyunun fenolik madde içeriği yaklaşık olarak 60 olarak 

bulunmuştur (Chávez-Servín et al., 2018). Poşet çayların değerleri hakkında yapılan başka bir 

çalışmada ise çeşitli bitki çayları ile denemeler yapılmıştır. Bu denemeler sonucunda toplam 

fenolik bileşen içeriği en yüksek olan bitki çayı adaçayı olarak tespit edilmiştir (Menekşe vd., 

2021). 

Duyusal Değerlendirme 
Duyusal değerlendirmeler panalistler tarafından dört farklı kriterde değerlendirilmiş olup, 

Çizelge 2’de sonuçlar verilmiştir. 

 

Çizelge 2. Peyniraltı suyu ve çay ilaveli içeceklerin duyusal özellikleri 

Örnekler Renk ve görünüş Tat ve aroma Kıvam 

Genel Kabul 

Edilebilirlik 

Çay 6,00±0,52C 4,93±0,41C 6,63±0,30BC 5,22±0,20E 

Rezene 6,46±0,30BC 5,46±0,23C 6,63±0,30BC 5,69±,0,10D 

Tarçın 7,26±0,23A 7,8±0,40A 7,20±0,40A 7,37±0,40A 

Kuşburnu 6,80±0,20AB 6,06±0,11B 6,06±0,11C 6,00±0,20C 

Adaçayı 7,26±0,11A 6,60±0,20B 6,66±0,30AB 6,40±0,00B 

       A, B, C, D, E: Aynı satırlar farklı harflerle gösterilen değerler p<0,05 düzeyinde birbirinden   

farklıdır. 

Renk ve görünüş: Tüketici beğenisine sunulacak bir üründe renk ve görünüş önemli bir rol 

oynamaktadır. Bir ürünün göze hitap edebilmesi için tadımından dahi önce yapılan ilk 

değerlendirmesi rengine ve görünüşüne göre yapılmaktadır. Panelistlerce yapılan duyusal 

değerlendirmeleri sonucunda renk ve görünüş puanlarının 6,00-7,26 arasında değiştiği 

gözlemlenmiştir. Panelistlerin puanlarına göre örnekler arasındaki farklar anlamlı bulunmuştur 

(p<0,05). Panelistlerce yapılan duyusal değerlendirmede renk ve görünüş olarak en çok 

beğenilen ürün tarçınlı peyniraltı suyu içeceği olurken, en az beğenilen ise çaylı peyniraltı suyu 

içeceği olarak belirlenmiştir. 

Tat ve aroma: Tat ve aroma duyusal analizde bir ürünün beğenilmesinde en çok etkisi olan 

özelliktir. Duyusal değerlendirmeler sonucunda tat ve aroma puanlarının 4,93-7,80 arasında 

değiştiği gözlemlenmiştir. Panelistlerin puanlarına göre örnekler arasındaki farklar anlamlı 

bulunmuştur (p<0,05). Panelistlerce yapılan duyusal değerlendirmede tat ve aroma olarak en 

çok beğenilen ürün tarçınlı peyniraltı suyu içeceği olurken, en az beğenilen ise çaylı peyniraltı 

suyu içeceği olarak belirlenmiştir.  

Kıvam: Panelistlerce yapılan duyusal değerlendirmeleri sonucunda kıvam puanlarının 6,06-

7,20 arasında değiştiği gözlemlenmiştir. Örnekler arasındaki farklar anlamlı bulunmuştur 

(p<0,05). Kıvam olarak en çok beğenilen ürün tarçınlı peyniraltı suyu içeceği olurken, en az 

beğenilen ise kuşburnulu peyniraltı suyu içeceği olarak belirlenmiştir. 
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Genel kabul edilebilirlik: Genel kabul edilebilirlik puanlarının 5,22-7,37 arasında değiştiği, en 

çok beğenilen ürün tarçınlı peyniraltı suyu içeceği, en az beğenilen ise siyah çaylı peyniraltı 

suyu içeceği olarak belirlenmiştir.  

Sonuç ve Öneriler 

Son yıllarda ülkemiz ve dünyada insanların bilinçlenmesiyle birlikte doğaya karşı hassasiyetin 

artması, atık değerlendirilmesi ve sürdürülebilir bir yaşam sürülmesi söz konusudur. Peynir 

üretimi sonrasında arta kalan peyniraltı suyu miktarının da azımsanmayacak bir miktarda 

olduğu bilinmektedir. Üretim sonrasında arta kalan bu sıvının değerlendirilmeden atık 

olmasının çevreye verdiği zararlar da yaşanılan olumsuz olaylar sonucunda öğrenilmiştir. 

Proses sonrası atık olan bu içeriği değerli peyniraltı suyu sıvısının değerlendirilerek çeşitli 

ürünlere dönüştürülmesi dünyada gün geçtikçe popülerlik kazanmaktadır.  

Ülkemizde de bu konuda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Peyniraltı suyunun özellikle içecek 

olarak değerlendirilmesinde bazı markaların öncülüğü sayesinde bilinirlik kazanılmıştır. Atık 

değerlendirmesi kapsamında peyniraltı suyuna fonksiyonel özellikler kazandırılması yoluyla da 

yeni ilgi çekici ve değerli içeriğe sahip ürünler oluşturulmaktadır. Fonksiyonellik 

kazandırılması kapsamında ülkemizde bulunan ve yetişen siyah çay ve bitki çayları ile peyniraltı 

suyu buluşturulmuş ve sağlığı teşvik edici ilave özellikler kazandırılarak yeni bir içecek 

oluşturulması amaçlanmıştır.  

Araştırma sonucunda peyniraltı suyu ile çay ve bitki çaylarının birleştirilerek oluşturulan yeni 

içeceklerin fiziko-kimyasal değişkenler üzerinde negatif bir etki yapmadığı gözlemlenmiştir. 

Atık değerlendirilmesi konusunda insanlığın gün geçtikçe bilinçlenmesi ile bu konudaki 

çalışmalar ülkemiz ve dünyada popülerliğini sürdürmektedir. Oluşturulan bu fonksiyonel 

gıdaların kullanımı da iyi yapılacak pazarlama çalışmaları sonucunda kullanımının 

yaygınlaşacağı öngörülmektedir. Yapılan çalışma sonucunda her içecek örneğinin olmasa dahi 

bazılarının panelistlerce beğenildiği belirlenmiştir. Bazı çay örneklerinin kendine has baskın 

tatları olumsuzluk katarken, tarçın gibi bazılarınınki de içeceğe en önemli özelliğini kazandıran 

madde olmuştur. Çalışma boyunca üretilen içeceklerin genel özellikleri birbirine yakın sonuçlar 

vermiştir. Peyniraltı suyunun kendisinden ileri gelen takviye edici özellikleri ile zengin 

içeriğinin devamı sağlanmıştır. 
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Özet 
Hazır yemek hizmeti, insanların çalıştıkları ve/veya barındıkları yerlerde, insanlara dışarıya 

çıkıp yemek yemeyi aratmayacak şekilde yiyecek ve içecek sunulması hizmetidir. Hazır yemek 

sektörü ise yemeklerin hazırlanmasında ve servisinde hem işgücü hem de ekipmanı kullanan 

karmaşık bir sistemler bütünüdür. Hazır yemek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 

hastanelere, okullara ve evlere besleyici değeri yüksek ve hijyen kurallarına uygun hazırlanmış 

yemekler sağlayarak sağlık yararını artırmayı destelemek gibi önemli bir rolü bulunmaktadır. 

Bu amaca hizmet ederken, teknolojide, endüstriyel yapılanmada, tüketici taleplerindeki 

değişikliklerle birlikte, tüm gıda sistemlerinde olduğu gibi hazır yemek sektöründe de 

sürdürülebilirliğin sağlanmasıyla ilgili çevresel ve sosyal kaygılar oluşmuştur. Gıda sektörü 

içinde çok büyük bir yapılanma olmasına ve ekonomik değerine rağmen, hazır yemek 

sektörünün sürdürülebilirlik etkisiyle ilgili bilgiler kısıtlı kalmaktadır. Bu durumu tespit 

edebilmek amacıyla, gıda hazırlama ve tüketime yönelik çevresel açıdan sürdürülebilir 

uygulamalara yönelik çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Yapılan bu çalışmalarla, çevresel 

sürdürülebilirliğin yanı sıra maliyetleri düşürme ve aynı zamanda çevreye duyarlı tüketicileri 

cezbederek bir pazar sağlama gibi avantajlar da elde edilmektedir. Sürdürülebilir uygulamalar 

kapsamında hazır yemek işletmeleri organik gıdaların tercih edilmesi, yerel tedarikçilerle 

anlaşılması ve atık yönetimi ile çevresel düzenlemeler yapılması gibi prensipleri benimsemeye 

başlamıştır. Bu prensipler arasında atık yönetimi, restoranlar gibi küçük hazır yemek 

işletmelerinden başlayarak daha fazla sayıda tüketiciye hizmet eden büyük ölçekli işletmelere 

kadar en çok benimsenen ve toplumun dikkatini çeken uygulamadır. Bu derlemede hazır yemek 

sektörü çerçevesinde benimsenen sürdürülebilirlik uygulamaları ve atık yönetimi üzerine 

çalışmalar irdelenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: hazır yemek, atık yönetimi, sürdürülebilirlik 

 

Giriş 
Avrupa’da 1970 yıllarında ortaya çıkan ve ilk başlarda şirketlerin kendi bünyesindeki 

mutfaklarda organize edilen gıda servisi ihtiyacı, daha sonraları yerini kitlesel hazır yemek 

tedarikçilerine bırakmıştır (Accorsi ve ark., 2019). Günümüzde endüstriyelleşme ve çalışma 

hayatının artmasıyla birlikte insanların en az bir öğününü dışarıdan karşılama ihtiyacı 

doğmuştur. Gıda servisi insanların topluca çalıştığı ya da yaşlıların, hastaların ve çocukların 

yaşadığı yerlere yemek sağlanmasıdır. Menülerin planlanması, gıda ve içeceklerin her çeşidinin 

ve miktarının  belirlenmesi dizisidir ve bununla birlikte prosesle ilgili her ekipmanın ve araç 

gerecin satın alınması, depolanması, hazırlama, pişirme, servis etme, atıkların uzaklaştırılması, 

bulaşıkların yıkanması, hijyenin, sanitasyonun ve gıda güvenliğinin sağlanması, personel 

yönetimi ve bütçe kontrolü gibi tüm ilgili araçları da içermektedir (Baygut ve Bilici, 2021).  

1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Konseyi’nin yayınladığı “Ortak Geleceğimiz” 

raporunda “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini engellemeden bugünün 
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ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma” olarak tanımlanan ve günümüzde daha da önem kazanan 

sürdürülebilirlik kavramı, tarım-gıda sektöründeki üretim ve tüketim ile ilgili olarak kabul 

edilmiştir (Post ve Mikkola, 2012; Rimmington  ve ark., 2006; Wahlen ve ark., 2012). Dünya 

nüfusunun artmasıyla birlikte kaynakların kullanımı sırasında iklim değişikliği, enerji 

kaynaklarının tükenmesi, su ve çevre kirliliği, karbon emisyonunda artış gibi önemli çevresel 

sorunlar ortaya çıkmaktadır (Apak ve Gürbüz, 2022; Kızıldemir ve Hülağa Kaderoğlu, 2021). 

Günümüzde gıda sistemlerinin Avrupa Birliği’ndeki çevresel etkilerin yaklaşık üçte birini 

oluşturduğu belirtilmektedir (Post ve Mikkola, 2012). Bu sebeple gıda sektörü başta olmak 

üzere pek çok sektörde bu etkilerin azaltılmasına yönelik önlemler alınmaya başlamıştır. 

Bununla birlikte beslenme ve tüketim aktiviteleri oldukça karmaşıktır ve değiştirilmesi oldukça 

zordur (Speck ve ark., 2022). Bu değişim ancak tüketici bilinciyle başarılı olabilmektedir. Son 

yıllarda tüketicilerin çevresel farkındalığı ve sağlık konusundaki endişeleri bu değişime katkı 

sağlamaktadır. 

Küresel gıda sistemlerinin farklı sektörleri arasında, hazır yemek sektörü, özellikle enerji 

kullanımı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sera gazı emisyonları açısından önemli bir ayak 

izine sahiptir. Bazı düzenleyici değişikliklerin yapılması ve daha çevre dostu gıda üretimi ve 

tüketimi uygulamalarına yönelik artan kamu talebi nedeniyle, hazır yemek sağlayıcıları 

operasyonlarıyla ilişkili olumsuz çevresel etkileri yönetmede oynadıkları önemli rolün farkına 

varmaya başlamışlardır (Filimonau ve ark., 2017). Bu bağlamda, kırmızı et tüketiminin 

azaltılması, tüketicilerin daha sağlıklı ve katkısız gıdalara olan yönelimi, yerel pazarlardan ürün 

tedarik etme isteği gibi atılacak küçük adımlar lezzetli olduğu ve tüketiciler tarafından kabul 

gördüğü sürece büyük değişikliklere önayak olabilecektir (Kızıldemir ve Hülağa Kaderoğlu, 

2021). Bunu yaparken hem çevreyi hem de tüketici sağlığını korumak hazır yemek sektörü için 

yeni bir sorumluluk ve görev oluşturmaktadır. Gıda sistemlerindeki küresel, ulusal ve bölgesel 

seviyedeki değişikliklerin sürdürülebilir olduğunu garantilemek adına işlemlerin ve süreçlerin 

yeniden yapılandırılması gerekmektedir (Baygut ve Bilici, 2021). Bu derlemede hazır yemek 

sektöründe atık yönetimi ve sürdürülebilirlik uygulamaları hakkında bilgi verilmiştir. 

Hazır Yemek Sektöründe Sürdürülebilirlik Kavramı 

Hazır yemek sektörü oteller, hastaneler, havaalanları, yolcu gemileri, okullar, yaşlı bakım evleri 

gibi uzak yerlere gıda servisi sağlayan bir sektördür (Chung ve ark., 2021). Bu sektör, gıda 

sistemlerinin  hem üretim hem de tüketimin kısmında kritik bir noktada olmasından dolayı 

oldukça önemlidir (Baygut ve Bilici, 2021).  

Sürdürülebilir bir gıda sistemi çevreye en az olumsuz etkiyle gelecek nesiller için de gıda 

sağlayabilen sağlıklı ekosistemleri korurken mevcut gıda ihtiyaçlarını karşılamak için sağlıklı 

gıda sağlayan; yerel üretim ve dağıtım altyapılarını teşvik eden; besleyici gıdaları herkes için 

elde edilebilir, erişilebilir ve karşılanabilir hale getiren; çiftçileri ve diğer işçileri, tüketicileri ve 

toplulukları koruyan insancıl ve adil olan sistemdir (Allen ve Prosperi, 2016). Başka bir deyişle, 

sürdürülebilir gıda sistemleri, doğal kaynak temellerini koruyan ve yenileyen, sosyal adaleti 

ilerleten ve hayvan refahını destekleyen, zenginliği kurumsal varlıklar arasında yoğunlaştırmak 

yerine topluluklarda oluşturan ve şimdi ve gelecekte tüm tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayan 

sistemlerdir (Montague ve ark., 2014). 

Dünya genelinde gıda üretimi, işleme ve dağıtımı küresel sera gazı emisyonunun en az 

%21’inden sorumludur ve hazır yemek sektörü artan bir oranla bu oluşuma katkı sağlamaktadır. 

Hazır yemek sektörünün bu olumsuz sürdürülebilirlik etkisini azaltmak için sektörün son ürünü 

olan yemek aşamasına kadar kapsamlı bir yaklaşım benimsenmeli (Langen ve ark., 2022) ve bu 
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yaklaşım ekonomik, sosyal, çevresel ve sağlık bakış açılarıyla değerlendirilmelidir (Legrand ve 

ark., 2010). 

Tüketicilerin artan çevre bilinciyle birlikte, hazır yemek firmaları da tedarik aşamasından 

başlayarak servis aşamasına kadar olan süreçteki faaliyetlerinin çevresel etkilerini azaltmaya 

yönelmiştir (Filimonau ve ark., 2017; Lehtinen, 2012).  Bu yönelimle birlikte çevreye dost 

tedarik süreci, ambalajlama, enerji, kimyasal ve su kullanımıyla hazır yemek sektöründe 

sürdürülebilirliğe katkı sağlanmaktadır (Post ve Mikkola, 2012).  

Hazır yemek işletmelerinde iş akışı menü planlamayla başlamaktadır ve menü aynı zamanda bir 

üretim planıdır (Baygut ve Bilici, 2021). Toplu yemek sektöründe daha sürdürülebilir bir 

işletmeye doğru dönüşümün en önemli başlangıç noktalarından biri, reçetelerin ve menülerin 

daha sürdürülebilir bir şekilde optimize edilmesidir. Bunlar, mutfak personelinin günlük 

işlerinin ve sunulan menünün temelini oluşturmaktadır. Örneğin önceleri vejetaryen seçenekler 

temel olarak et bileşeni çıkarılarak oluşturulmakta ve bu nedenle öncelikle garnitürler ön plana 

çıkmaktayken, günümüzde reçeteleri ve menüleri gözden geçirmenin daha modern yolları 

bulunmaktadır (Speck ve ark., 2022). Çizelge 1’de hazır yemek sektöründe çevresel açıdan en 

ilgili olan reçete revizyonları gösterilmektedir. 

İnsanları daha sürdürülebilir bir diyet benimsemeye teşvik etmek, sürdürülebilir bir toplum için 

önemli bir adımdır. Beslenme alışkanlıklarını değiştirmek, örneğin ağırlıklı olarak bitki bazlı 

bir diyet, organik gıda tüketimi veya gıda atıklarının azaltılması yoluyla iklim değişikliği veya 

biyolojik çeşitliliğin kaybı gibi olumsuz çevresel etkilerin hafifletilmesine önemli ölçüde 

katkıda bulunabilmektedir (Speck ve ark., 2022). Menülerin uygun porsiyonlarda, et–balık-

tavuk, kuru baklagil ve sebze yemeklerinin haftalık olarak dengeli bir şekilde ve besinlerin bol 

bulundukları aylarda tercih edilmesinin, sera gazı emisyonunu ciddi oranda azaltacağı 

düşünülmektedir (Madalı ve ark., 2021). 

Teknolojik uygulamaların hazır yemek sektörüne girmesiyle bu sektörde çevresel ve ekonomik 

sürdürülebilirliğe dair bazı adımlar atılmıştır. Özellikle COVID-19 pandemisi sürecinde 

başlayan telefon ya da tablet üzerinden kullanıma imkan veren e-menü uygulamaları, al-götür 

ve online siparişler hazır yemek sektörünün servis aşamasında sürdürülebilirliğe katkı 

sağlamaktadır (Chung ve ark., 2021). 

 

Çizelge 1. Hazır yemek sektöründe sürdürülebilir reçete değişikliği uygulamaları (Speck ve 

ark., 2022) 
Aşama Revizyon türü Tanım Karmaşıklık 

süre zorluğu 

Örnek 

1 

Reçete 

aşaması 

Bileşen 

değişikliği 

Yüksek çevresel ve 

sosyal etkisi olan 

bileşenleri değiştirmek 

Düşük Hindistan cevizi yağını 

kanola yağı ile 

değiştirmek 

Bileşen 

azaltma 

Yüksek çevresel ve 

sosyal etkisi olan 

bileşenlerin miktarını 

azaltmak 

Çok büyük bir tavuk 

parçası yerine (100 g) 

daha küçük (70 g) servis 

etmek 

2 

Menü 

aşaması 

Yemek 

tabaklarının 

değiştirilmesi 

Menüdeki daha az 

sürdürülebilir bir tabağın 

değiştirilmesi 

Orta Menüde spaghetti 

bolonezi mercimekli 

spagettiyle değiştirmek 

Ürün 

geliştirme 

Tamamen yeni bir 

reçetenin oluşturulması 

 Daha çok sebzeli ve daha 

az etli ya da etsiz yeni bir 

reçete oluşturmak 
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Sıklıkları 

düzenleme 

Yüksek çevresel ve 

sosyal etkisi olan 

tabakların 4 haftalık bir 

menüde daha az 

önerilmesi ve daha 

sürdürülebilir tabakların 

sıklıklarının artırılması 

Düşük Sosis ve kızartmanın her 

Çarşamba yerine sadece 

ayın ilk çarşamba günü 

menüye konması 

3 

Yönetim 

aşaması 

Yeni tedarik 

stratejisi 

Tedariğin sürdürülebilir 

olarak düzenlenmesi 

Yüksek Çeşitli ürün yelpazesine 

ve ürün kalitelerine 

erişim sağlamak için bir 

tam kapsamlı tedarikçiyi 

bölgesel veya daha 

sürdürülebilir 

tedarikçilerle tamamlama 

Hazır Yemek Sektöründe Atık Yönetimi 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 'gıda kaybı' terimini " gıda zincirinin üretimde 

hasat sonrası ve işleme aşamalarında yenilebilir gıda kütlesindeki azalma” ve “gıda atığı” 

terimini, “perakende ve tüketici seviyelerinde yenilebilir gıdaların atılması” olarak 

tanımlamıştır (Thamagasorn ve Pharino, 2019). Gıda atıkları bir bütün olarak gıda sisteminde 

sürdürülebilirliği etkileyen sosyal, besinsel ve ekonomik bir sorundur (Cicatiello ve ark., 2016). 

Gıda atıkları gıda tedarik zincirinin farklı aşamalarında meydana gelebilmektedir (Şekil 1). 

Bozulabilen gıdalar için soğutma ekipmanı oldukça önemlidir ve gıda kalitesi ve güvenliğiyle 

ilgili katı düzenlemeler tedarikçileri tüketime uygun olmayan gıdaların imhasına zorlamaktadır. 

Dağıtıcılar, toptancılar/perakendecilerde gıda atığı uygun olmayan ambalajlama, kötü taşıma 

koşulları, kötü sipariş politikaları gibi operasyonel sebeplerden ve tüketim tarihinin 

geçmesinden kaynaklanmaktadır. Ev içinde tüketimde gıda atığı konularının tam 

anlaşılamaması, aşırı stok tutma ve son kullanım tarihi (SKT) ve tavsiye edilen tüketim tarihi 

(TETT) kavramlarının karıştırılması en kritik konulardır.  (Girotto ve ark., 2015; Wu ve ark., 

2021). Hazır yemek sektörünün gıda atıklarını, hazırlama sırasında açığa çıkan meyve-sebze 

kabukları gibi işleme atıkları ya da servise sunulan ve tüketicilerin tabaklarda bıraktığı artıklar 

oluşturmaktadır (Munir, 2022). Bu sebeple hazır yemek sektöründeki gıda atıklarını 

önlenemeyen kayıplar (kemik ya da kabuk gibi kesinlikle tüketilemeyecek gıda kısımları) ve 

önlenebilen kayıplar (tüketim amaçlı yapılan ancak artık tüketilemeyecek ve kullanım dışı olan) 

olarak sınıflandırmak mümkündür (Munir, 2022).  

 
Şekil 1. Gıda tedarik zincirinin farklı aşamaları ve gıda atığı oluşumu 
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Günümüzde gıda atıklarının azaltılması gıda güvenliğinin geliştirilmesi için en umut vaad edici 

ölçütlerden biridir. Hazır yemek işletmeleri gıda tedarik zincirinin en sonunda yer almaktadır 

ve bu sebeple bu işletmelerde gıda atığı azaltılarak çok fazla yarar sağlanabilmektedir  (Derqui 

ve ark., 2018; Eriksson ve ark., 2017; Silvennoinen ve ark., 2019). Hazır yemek işletmelerinde 

gıda atığı oluşum aşamaları ve sebepleri Çizelge 2’de gösterilmektedir. 

 

Çizelge 2. Hazır yemek işletmelerinde gıda atığı oluşum aşamaları ve sebepleri  

(Okumus, 2020) 
Aşama Gıda atığı sebepleri ve örnekler 

1 

Menü planlama 

ve satın alma 

Menü planlamada eksiklik 

Geniş menü seçenekleri 

Fiyatlarda dalgalanma 

2 

Tedarik ve depolama 

Uygunsuz işleme 

Uygunsuz depolama 

Beklemeye bağlı bozulmalar 

Ağırlık, hacim ve kalite kayıpları 

3 

Ürün işleme 

Sık işleme 

Eksik gıda hazırlığı 

Gıda güvenliği endişeleri 

4 

Gıda hazırlama 

Gıda güvenliği endişeleri 

Yenmeyen kısımların ayrılması 

Trimleme 

Porsiyonları artırma 

Pişirme hataları 

Yetersiz pişirme ekipmanı ve tekniği 

Önceden hazırlama  

Fazla miktarda hazırlama 

5 

Sipariş ve servis 

Geniş menü seçenekleri 

Müşterilerin fazla sipariş vermesi 

Yanlış siparişler 

Büyük porsiyonlar 

Büyük tabaklar 

Büfe tipi servis 

6 

Tüketim 

Büfe tipi servis 

Büyük porsiyonlar 

Güvenlik düzenlemeleri 

Hijyen ve sanitasyonla ilgili durumlar 

7 

Tüketim sonrası 

Artıklarla ilgili olumsuz tüketici tutum ve 

davranışları 

 

Gıda atıklarının oluşumunda ilk aşama satın alma ve tedarik aşamasıdır. Bu aşamada 

tedarikçilerle olan yetersiz iletişim sonucu hazır yemek firmaları ihtiyacının çok üzerinde ürün 

tedarik edip depolayabilmektedir. Satın alma aşamasında ürün spesifikasyonlarına ve üretim/ 

son kullanma tarihlerine dikkate edilmemesi, mevsime uygun hammadde tedariği yapılmaması 

gibi sebepler de gıda atığına sebep olmaktadır (Ademoğlu, 2021).  

Menü planlamada yapılan hatalar, öğün sayısının yanı sıra yiyecek seçimi ve porsiyonlarının 

planlanmasında yanlış tahminlerin yapılması hazır yemek sektöründe gıda atığına sebep olan 

etkenlerdendir (Dinis ve ark., 2013). 

Hazırlık, pişirme ve servis aşamalarında da farklı sebeplerle çeşitli atıklar oluşabilmektedir. 

Özellikle soyma, sıyırma, doğrama, porsiyonlama ve pişirme aşamasında gereğinden fazla 
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pişirme, ürünlerin yanması ya da fazla miktarda ürün hazırlanması gibi sebeplerle atıklar 

oluşabilmektedir. Servise hazırlık esnasında yemeklerin dökülmesi veya görsel olarak kötü 

görünen kısımların ayrılması sebebiyle de atıklar oluşabilmektedir. Personelin hazırlık 

aşamasında dikkatsizliği, oluşan atıkları değerlendirme yöntemi hakkında bilinçsizliği ile de 

atık miktarı fazla görünebilmektedir (Heikkilä ve ark., 2016). Mutfakta hazırlanan ve müşterinin 

tüketimine sunulan yemeklerden de atıklar oluşabilmektedir. Müşterinin tabağında yenmeden 

kalan yemeklerin miktarı ciddi boyutlara ulaşabilmektedir (Okumus, 2020). 

Hazır yemek işletmelerinde gıda atığı kaynakların kaybı olarak görüldüğünden dolayı ekonomik 

olarak mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Bununla birlikte gıda atıklarının azaltılması yoğun 

emek ve çaba gerektirmektedir. Bundan bağımsız olarak, müşteri memnuniyetinin göstergesi 

tabaklarda bırakılan yemeklerle ölçülmektedir. Bu açıdan bakıldığında, gıda servisi yapılan 

işletmelerde tüketicinin sebep olduğu gıda atıkları menü sunumu, porsiyon büyüklükleri ve 

servis şekli gibi etkenlere bağlıdır. Ayrıca, tüketicilerin gıda ile ilişkili davranışları hakkında 

yapılan çeşitli çalışmalarda tüketicilerin daha sağlıklı gıda tüketmek ya da gıda tercihleri gibi 

kişisel faktörler ve gıda atıkları ile ilgili bilgi birikimi ve problem farkındalığı arasında ilişki 

olduğu belirtilmiştir. Bu sebeple, hazır yemek sektöründe tüketici kaynaklı gıda atıklarının hem 

sunumla ilgili durumlara hem de kişisel faktörlere bağlı olduğu varsayılmaktadır (Lorenz ve 

ark., 2017).  

Sonuç 

Hızlı nüfuz artışıyla beslenme ihtiyacının da artması, çevresel, ekonomik ve sosyolojik 

zorlukları da beraberinde getirmiştir. Gıda sistemleri bu zorluklara önlem olarak 

sürdürülebilirlik ilkesine daha fazla önem vermeye başlamıştır. Hazır yemek sektörü de hem 

üretim hem de tüketim faaliyetleriyle bağlantılı olmasından dolayı, gıda atıklarının azaltılması 

konusunda daha fazla sorumluluk sahibidir. Üretim aşamasında doğru menü planlama, yerel 

üreticilerden mevsiminde ürünlerin tedarik edilmesi, müşteri talebi kadar üretim yapılması ve 

menülerde hayvansal kaynaklı yemeklerin azaltılması, enerji etkin pişirme yöntemlerinin 

kullanılması ve tek kullanımlık ambalajlama yöntemlerinin tercih edilmesi sürdürülebilirlik ve 

atık yönetimi kapsamında atılacak önemli adımlardandır. Bu sektörde gıda atığını azaltmak için 

etkili önlemlerin geliştirilmesi büyük ekonomik ve çevresel faydalar sağlayacaktır.  
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Nohut ve Soya Protein Konsantrelerinin 

Farklı KurutmaTeknikleriyle Kurutularak 

Kalite Özelliklerinin İncelenmesi 
 

Eylül Elif METİNER, Büşra YILMAZ, Seda ERSUS 
 

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, İzmir 

 

Özet 
Değişen dünya eğilimleriyle birlikte, nüfus artışının hızlanması ve sağlıklı beslenmenin 

yaygınlaşması, tüketiciyi daha az maliyetli proteince zengin gıdalara ve bitkisel protein 

kaynaklarına yöneltmiştir. Bitkisel protein denildiğinde akla gelen soya proteinleri olmakla 

beraber, diğer baklagillerin de yüksek protein içeriği, bunların bitkisel protein olarak 

değerlendirilebileceği fikrini öne çıkarmıştır. Protein izolasyonunda birçok yöntem olmakla 

birlikte ürüne özgü uygun yöntemin bulunması ekstraksiyon verimliliği açısından önemlidir. 

Ürüne göre en uygun yöntemlerin belirlenmesinde genel olarak ürünlerin besin değeri, duyusal 

ve fonksiyonel özellikleri değerlendirilmekte, aynı zamanda üretim maliyetleri de önem 

taşımaktadır.  Bu sebeple protein izolasyonunun son aşaması olan kurutma için uygun tekniğin 

belirlenmesi gerekmektedir.  

Bu çalışmada, izoelektrik çöktürme yöntemi kullanılarak elde edilen nohut ve soya protein 

konsantrelerinin vakum altında ve dondurarak kurutma teknikleriyle kurutulması ve elde edilen 

protein tozlarının fizikokimyasal ve toz ürün özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Kurutulan protein tozlarının kalite özelliklerini belirlemek amacıyla toplam kuru madde, protein 

içeriği, renk değerleri, yığın yoğunluğu, sıkıştırılmış yığın yoğunluğu ve çözünürlük analizleri 

yapılmıştır. Bu kapsamda, nohut ve soya ununun sırasıyla kuru madde bazında %26,44±0,26 ve 

42,0±0,36 protein içerdiği belirlenmiştir. Vakum altında kurutulan protein tozlarının kuru 

madde bazında protein içeriği nohut ve soya için sırasıyla %70,12 ve 70,02 olarak, dondurularak 

kurutulan protein tozlarının kuru madde bazında protein içeriği %88,31 ve %84,56 olarak 

saptanmıştır. Protein tozlarının kalite özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan analizler sonucu 

yığın yoğunluğu vakum altında kurutulan nohut ve soya örneklerinde sırasıyla 478,48±0,01 

kg/m3 ve 686,43±0,00 kg/m3, dondurularak kurutulan örneklerde ise 358,81±0,01 kg/m3 ve 

487,58±0,00 kg/m3 olarak bulunmuştur. Sıkıştırılmış yığın yoğunluğu ise vakum altında 

kurutulan nohut ve soya örneklerinde sırasıyla 607,53±0,02 kg/m3 ve 776,68±0,00 kg/m3, 

dondurularak kurutulan örneklerde ise 441,71±0,01 kg/m3 ve 601,34±0,00 kg/m3 olarak 

belirlenmiştir. Liyofilizatörde kurutulan protein tozlarının hesaplanan Carr Endeksi değerine 

göre iyi bir akabilirlik özelliği gösterdiği, Hausner oranına göre ise orta düzey yapışkanlık 

özelliği gösterdiği saptanmıştır. Farklı kurutma tekniklerinin protein tozlarının akabilirlik ve 

yapışkanlık davranışlarında önemli bir değişikliğe neden olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Farklı 

kurutma yöntemlerinin protein tozlarının rengine olan etkisi (L*, a*, b*, ΔE, Hue Açısı ve 

Kroma) değerlendirildiğinde en yüksek parlaklık değeri (L*) dondurularak kurutulan soya 

proteini tozunda tespit edilmiştir. Kurutma sonucunda genel olarak en çok renk değişimi (ΔE) 

vakum altında kurutulan nohut proteini tozunda görülmüştür. Dondurularak kurutulan protein 

tozlarının protein çözünürlüğü ise en yüksek pH 9 değerinde belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bitkisel protein kaynakları, izoelektrik çöktürme, kurutma, nohut, soya 
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Abstract 
In recent years, with the increasing world population, consumer preferences, economic reasons 

and healthy eating approaches, the interest in protein-rich foods and vegetable protein sources 

has increased. Although soy is the first product that comes to mind when vegetable protein is 

mentioned, the high protein content of other legumes has brought forward the idea that they can 

be considered vegetable protein. Although there are many methods in protein isolation, it is 

important to find the appropriate product-specific method in terms of extraction efficiency. In 

determining the most appropriate methods according to the product, the nutritional value, 

sensory and functional properties of the products are evaluated in general, and production costs 

are also important. For this reason, it is necessary to determine the appropriate technique for 

drying, which is the final stage of protein isolation. In this study, it was aimed to dry chickpea 

and soy protein concentrates obtained using the isoelectric precipitation method under vacuum 

and freeze-drying techniques and to examine the physicochemical and powder product 

properties of the obtained protein powders. Accordingly, total dry matter, protein content, color 

values, bulk density, compressed bulk density, and solubility analyses were performed to 

determine the quality characteristics of the dried protein powders. In this context, it was 

determined that chickpea and soy flour contain %26.44±0.26 and 42.0±0.36 protein on the basis 

of dry matter, respectively. The protein content of protein powders dried under vacuum on a dry 

matter basis was found to be %70.12 and 70.02 for chickpeas and soy, respectively, and the 

protein content of freeze-dried protein powders on a dry matter basis was found to be %88.31 

and 84.56. Protein powders in order to determine the quality characteristics of chickpea and 

soybean samples dried under vacuum a result of the analysis bulk density, respectively 

478.48±0.01 kg/m3 and 686.43±0.00 kg/m3, freeze-dried samples 358.81±0.01 kg/m3 and 

487.58±0.00 kg/m3 was found. The compressed bulk density was determined as 607.53±0.02 

kg/m3 and 776.68±0.00 kg/m3 in chickpea and soy samples dried under vacuum, respectively, 

and 441.71±0.01 kg/m3 and 601.34±0.00 kg/m3 in freeze-dried samples. It was found that the 

protein powders dried in the lyophilizer showed a good flowability property according to the 

calculated Carr Index value, and according to the Hausner ratio, they showed moderate 

stickiness. It has been concluded that different drying techniques do not cause a significant 

change in the flowability and stickiness behavior of protein powders. When the effect of 

different drying methods on the color of protein powders (L*, a*, b*, ΔE, Hue Angle, and 

Chroma) was evaluated, the highest brightness value (L*) was determined in freeze-dried soy 

protein powder. As a result of drying, in general, the most color change (ΔE) was observed in 

chickpea protein powder dried under a vacuum. The protein solubility of freeze-dried protein 

powders was determined at the highest pH value of 9. 

Keywords: Vegetable protein sources, isoelectric precipitation, drying, chickpea, soybean 

 

Giriş 

Son yıllarda dünya nüfusunun çoğalmasıyla birlikte, insanların sürdürülebilir sağlıklı 

beslenmeye olan ilgisinin artması ve hayvansal kaynaklı proteinlerin erişilebilirliği ile 

maliyetinin fazla olması yeni alternatif protein kaynaklarına olan talebi arttırmıştır. Hayvansal 

proteinlerin kolesterol, doymuş yağ asidi gibi bileşenleri yüksek miktarda içermesi nedeniyle 

kalp-damar, kanser gibi hastalıkların ortaya çıkması hayvansal ürünlerin ve proteinlerin bitkisel 

proteinlere dönüştürülmesi fikrini doğurmuştur (Çetiner ve Bilek, 2018; Sridhar vd., 2022). 

Ayrıca vegan ve vejetaryen beslenme yaklaşımı için kullanılan bitkisel proteinlerin daha ucuz 

ve çeşitli olması bitkisel protein kaynaklarının gıda uygulamalarında kullanılmasını ve alternatif 

kaynak oluşturmasını sağlamıştır.  Bu nedenle günümüze kadar protein ihtiyacı daha çok 
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hayvansal proteinlerden karşılanırken son zamanlarda bitkisel protein kaynaklarına olan ilgi 

artmıştır (Asgar vd., 2010). Böylece çevresel yönden sürdürülebilir ve daha az gıda atığı ile 

sağlıklı ve besleyici diyet yaklaşımı sunabilen gıda sistemi oluşturmak için bitkisel 

kaynaklardan proteinler kullanılmaya başlamıştır (Sridhar vd., 2022). 

Bitkisel protein kaynağı olarak genellikle yağlı tohumlar, tahıllar, bakliyatlar ve yeşil yapraklı 

sebzeler kullanılmaktadır. Ticari olarak üretilen saflaştırılmış bitkisel kaynaklar günümüzde 

tüketici tarafından da sıklıkla tercih edilmektedir. Baklagiller yüksek protein içeriklerinden 

dolayı sağlıklı beslenme ve diyet uygulamalarında önemli bir yer tutmaktadır. Kültürel 

alışkanlıklar ve son zamanlarda artan veganlık eğilimi de bakliyatların kullanımını 

arttırmaktadır. Böylece baklagiller tüketiciler tarafından vejetaryen beslenme ve diyetlerde 

önemli bir protein kaynağı olmaktadır (Mulla vd., 2022). Buna ek olarak baklagil proteinleri 

sürdürülebilir ve sağlıklı bir et alternatifi olarak tüketicilerin tat, biçim ve kalite tercihlerini 

karşılayan bir seçenektir. Besin özelliklerine ek olarak, baklagil proteinleri, jelleşme ve 

emülsifiye etme gibi özellikleri sayesinde gıda formülasyonlarında ve mikroenkapsülasyon 

teknolojisinde su içinde yağ emülsiyonlarını stabilize etme yetenekleri nedeniyle 

kullanılmaktadır (Ekberbağlu vd., 2021). 

Bitkisel proteinler içerisinde yüksek miktarda üretim ve tüketime sahip olan soya proteinleri, 

ekonomik olması, fazla miktarda bulunması, su tutma kapasitesinin yüksek olması, emülsiyon 

ve doku oluşturma yeteneğinin bulunması gibi fonksiyonel özellikleri sayesinde hayvansal 

kaynaklı proteinlere alternatif olarak kullanılmaktadır. Ayrıca soya proteinleri fırıncılık 

ürünlerinde, atıştırmalık ve fonksiyonel içecek üretiminde, bitki bazlı et ve süt ürünlerine 

alternatif peynir ve yumurta uygulamalarında emülgatör ve tekstüre edici ajan olarak yaygın 

olarak tercih edilmektedir (Nilüfer ve Boyacıoğlu, 2008; Gonzalez vd., 2019).  

Nohut proteini, yüksek kaliteli protein kaynağı olmasının yanı sıra yüksek verim, düşük maliyet 

ve yüksek biyoyararlanım gibi avantajları nedeniyle çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır 

(Huang vd., 2022; Sarabi-Ağdam vd., 2021). Nohut proteininin yüksek besleyici özelliği ile 

birlikte yüksek çözünürlük, emülsifiye etme kapasite, köpük oluşumu, jelleşme gibi tekno-

fonksiyonel özellikleri sayesinde gıda formülasyonlarında fonksiyonel bileşen olarak kullanımı 

ile ilgili araştırma yapılmıştır (Padalino vd., 2015; Alu’datt vd., 2017; Shaabani vd., 2018). 

Yapılan araştırmalarda, nohut ve soya proteinine alternatif olarak çeşitli yöntemlerle elde edilen 

protein konsantresi ve izolatları da kullanılmaktadır. Elde edilen protein konsantresi ve izolatları 

hem protein kaynağı hem de ürünün fonksiyonel özelliklerini geliştirmek için ikame olarak 

yarar sağlamaktadır (Boye vd., 2010; Akyüz ve Bilek, 2018). Gıda uygulamalarında protein 

konsantrelerinin veya izolatlarının kimyasal, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerinin bilinmesi 

kritik öneme sahiptir (Toews ve Wang, 2013). Protein izolatları alkali ekstraksiyon ve 

izoelektrik çöktürme ile elde edilmekte ve son üründe %90 düzeylerinde protein bulunmaktadır. 

Ayrıca çözünürlük, emülsiyon ve jel oluşturma, dağılabilirlik, viskozite gibi teknolojik 

özellikleri sayesinde gıda sanayisinde geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. Protein 

konsantreleri ise yağı alınmış soya parçacıklarının sulu alkol ekstraksiyonuyla elde edilmekte 

ve son üründe %70 düzeylerinde protein bulunmaktadır. Elde edilen son ürün yüksek lif içerikli 

bir bileşen olarak ürünün fonksiyonel özelliklerini artırmak amacıyla kullanılmaktadır (Nilüfer 

ve Boyacıoğlu, 2008). 

Bu çalışmanın amacı, nohut ve soya ununda izoelektrik çöktürme yöntemi kullanılarak elde 

edilen protein konsantrelerinin vakum altında ve dondurarak kurutma teknikleriyle kurutulması 

ve elde edilen protein tozlarının fizikokimyasal ve toz ürün özelliklerinin incelenmesidir. 
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Materyal ve Yöntemler 

Materyal 

Bitkisel protein tozu üretimi için ham madde olarak nohut ve soya unu seçilmiş, yerel bir 

marketten temin edilmiştir. Ürünler Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda 

Mühendisliği Bölümünde +25˚C’de cam kavanozlarda muhafaza edilmiştir. Protein 

konsantrelerinin çözünürlük tayininde, Bradford standart eğrisi için Thermo Fisher Scientific 

firmasından temin edilen Bovine Gamma Globulin (2 mg/mL) kullanılmıştır. 

Nohut ve Soya Unundan Protein İzolasyonu 

Nohut ve soya unundan protein eldesi için literatürde yer alan izoelektrik çöktürme yöntemi 

uygulanmıştır. Nohut ve soya ununa katı:çözelti oranı 1:4 olacak şekilde pH değeri 9 olan 

sodyum bikarbonat tamponu eklendikten sonra Ultra-Turrax T25 basic IKA-WERKE marka 

homojenizatör ile 14000 rpm’de 2 dakika boyunca parçalanarak homojen hale getirilmiştir. Elde 

edilen çözelti çalkamalı su banyosunda 50°C’de 1 saat boyunca inkübe edildikten sonra 20 

dakika boyunca 6000 rpm’de santrifüj edilmiştir. Pellet kısmı atıldıktan sonra pH 4.5’te 

izoelektrik çöktürme yapılmış ve 30 dakika boyunca 400 rpm’de karıştırılmıştır. Çökme 

işleminin son aşaması olarak 6000 rpm’de proteinlerin çöktürülmesi işlemi gerçekleştirilmiş ve 

çökelek elde edilmiştir. Çöken konsantreler -36˚C’de vakum altında liyofilizatörde (Liyolife, 

253.3.6/22/194) ve 65˚C’de vakumlu etüvde kurutularak toz örnekler elde edilmiştir (Boye vd., 

2010). 

 

Bitkisel Protein Konsantrelerine ve Protein Tozlarına Uygulanan Analizler 

Temel bileşim analizleri: Ham nohut ve soya protein konsantrelerine ve kurutma sonunda elde 

edilen protein tozlarına uygulanan toplam kuru madde ve protein analizleri Resmi Analitik 

Kimyagerler Birliği'nin resmi yöntemlerine göre yapılmıştır (AOAC, 1990). 

Renk ölçümleri: Protein tozlarının L*, a* ve b* değerleri (CIELAB renk değerleri) Hunter-Lab 

kolorimetre Colorflex model renk ölçüm cihazı (Management Company, ABD) ile ölçülmüştür 

(Toews ve Wang, 2013). 

Protein çözünürlüğünün belirlenmesi: Protein konsantreleri, 4 mg/mL'lik bir nihai 

konsantrasyonda hazırlanmıştır. Çözeltilerin pH'ı birer birim aralıklarla 2’den 9’a kadar 

ayarlanmış ve oda sıcaklığında 2 saat 300 rpm'de karıştırılmıştır. Daha sonra çözeltiler 6000 

rpm'de 15 dakika santrifüj edilmiş ve süpernatant ayrılmıştır. Protein konsantrasyonu Bradford 

yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Protein çözünürlüğü, süpernatant protein 

konsantrasyonunun başlangıç protein konsantrasyonuna oranı olarak ifade edilmiştir (Gonzalez-

Perez, 2003). 

Yığın ve sıkıştırılmış yığın yoğunluğunun belirlenmesi 

Protein tozlarının yığın yoğunluğu (kg/m3) basınç uygulanmadan 100 mL'lik dereceli 

silindirdeki hacim çizgisi okunarak ve numune ağırlığının (g) hacme (mL) oranlanmasıyla 

belirlenmiştir. Sıkıştırılmış yığın yoğunluğu (kg/m3) ise dereceli silindire 100 kez vurulduktan 

sonra, numune ağırlığının hacme oranlanmasıyla hesaplanmıştır (Jinapong vd., 2008; Kaur vd, 

2015). 

Akışkanlık ve yapışkanlık 

Carr Endeksi (CI) ve Hausner Oranı (HR), toz ürünün boyut, şekil, yüzey alanı özellikleri ile 

akabilme ve yapışma davranışlarının belirlenmesi hakkında bilgi vermektedir. Numunelerin 

akışkanlığını değerlendirmek için genellikle Carr Endeksi kullanılırken, toz ürünün akabilme 
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özelliğini belirlemek için Hausner Oranı kullanılmıştır. CI ve HR değerlerinin hesaplanması 

kullanılan denklemler sırasıyla Eşitlik 1 ve Eşitlik 2’de verilmiştir. Çizelge 1 ise sırasıyla Carr 

Endeksi ve Hausner Oranına göre toz ürünün akışkanlığının ve yapışkanlığının sınıflandırmasını 

göstermektedir (Jinapong vd., 2008). 

 

CI =
ρsıkıştırılmış − ρyığın

ρyığın
∗ 100      (1) 

HR =
ρsıkıştırılmış

ρyığın
           (2) 

 

Çizelge 1. CI ve HR'e göre toz ürünün akışkanlığının ve yapışkanlığının sınıflandırılması 

(Jinapong vd., 2008). 
CI (%) Akışkanlık HR Yapışkanlık 

< 15 Çok İyi <1.2 Düşük 

15 - 20 İyi 1.2 – 1.4 Orta 

20 - 35 Orta >1.4 Yüksek 

35 - 40 Kötü   

> 45 Çok Kötü   

 

İstatistiksel analiz 

Tüm analizler üç tekerrür şeklinde yapılmış ve sonuçlar ortalama ve standart sapma olarak 

kaydedilmiştir. Deneysel sonuçlar SPSS Statistics 25.0 programı (SPSS Inc., Chicago, IL, 

ABD), Duncan çoklu karşılaştırma testi ile %95 güven düzeyinde istatistiksel olarak test 

edilmiştir. 

 

Bulgular ve Tartışma 

Nohut ve soya unu ile protein tozlarının fizikokimyasal özellikleri 

Yapılan çalışmada kullanılan nohut ve soya unu ile bu unlardan izoelektrik çöktürme tekniği ve 

farklı kurutma teknikleri sonucu elde edilen nohut ve soya protein tozlarının kimyasal 

kompozisyonunu belirlemek için toplam kuru madde ve protein analizleri yapılmış, 

fizikokimyasal bileşimler Çizelge 2’de gösterilmiştir. Nohut ve soya ununun toplam kuru madde 

içeriği sırasıyla %90,96±0,08 ve 94,39±0,01 olarak bulunmuş, kuru temelde protein içeriği 

Kjeldahl yöntemi ile deneysel olarak sırasıyla %26,44±0,26 ve 42,40±0,36 olarak tespit 

edilmiştir. Nohut ve soya ununun toplam kuru madde ve protein içeriği değerleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Literatürde nohut ununun kuru madde 

bazındaki protein içeriğinin %22,4 ile %23,4 arasında değiştiği belirlenmiştir (Ghribi vd., 

2015).  Nilüfer (2007), yaptığı çalışmada ise soya ununun protein içeriğini %52,8 olarak 

bulmuştur. Bu durum nohut ve soya unu için bulunan değerlerin referanslarla uyum içinde 

olduğunu göstermiştir. 

Vakum altında ve dondurularak kurutulan protein tozlarının kuru madde içeriğine bakıldığında 

vakum altında kurutulan protein tozlarının toplam kuru madde değerlerinin daha yüksek olduğu 

görülmüş, nohut için %96,89±1,04 ve soya için %94,78±0,01 olarak saptanmıştır. Dondurularak 

kurutulmuş nohut ve soya protein tozlarının toplam kuru madde içerikleri ise sırasıyla 

%90,97±0,85 ve 92,15±0,37 olarak bulunmuştur. Kurutulan protein tozlarının kuru madde 

değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Ghribi vd., (2015) 

yaptığı çalışmada dondurularak kurutulan nohut proteini konsantrelerinin kuru madde içeriğini 

%91,00 ve 40°C ile 50°C’de konvektif kurutucuda kurutulan nohut proteini konsantrelerinin 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/hausner-ratio
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kuru madde içeriğini ise sırasıyla %92,67 ve %92,65 olarak bulmuştur. Yaptığımız çalışmadaki 

sonuçlar değerlendirildiğinde dondurarak kurutulan örneklerin kuru madde içeriğinin 

literatürdeki değerlerden daha düşük olduğu ancak konvektif kurutucuda değerlerle benzerlik 

gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Kurutma sonucu protein tozlarının kuru madde bazında protein içeriği değerlendirildiğinde ise 

dondurularak kurutulan protein tozlarının protein içeriği değerlerinin daha yüksek olduğu 

görülmüş, nohut için %88,31±1,89 ve soya için 84,56±0,70 olarak saptanmıştır. Vakum altında 

kurutma sonucu elde edilen protein tozlarının protein içeriği ise nohut ve soya için sırasıyla 

%70,12±0,62 ve 70,02±0,75 olarak tespit edilmiştir. Kurutulan protein tozlarının protein içeriği 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Her iki kurutma yöntemi 

sonucunda kuru madde üzerinden hesaplanan protein oranının minimum %65’in üzerinde 

olmasından kaynaklı nohut ve soya protein tozlarının protein konsantresi üretimi için uygun 

olduğu görülmüştür. Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde Ghribi vd. (2015) yaptığı 

çalışmada dondurularak kurutulan nohut proteini konsantrelerinin kuru madde bazında protein 

içeriği %63,12 ve 40°C ile 50°C’de konvektif kurutucuda kurutulan nohut proteini 

konsantrelerinin protein içeriği ise sırasıyla %61,20 ve %62,45 olarak bulunmuştur. 

Çalışmamızdaki protein içeriği sonuçları diğer çalışmalarla kıyaslandığında hem dondurarak 

hem de konvektif kurutucuda kurutulan nohut proteini konsantrelerinin protein içeriğinden daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. 

Çizelge 2. Hammadde ve protein tozlarına ait kuru madde ve protein analiz sonuçları 

 
Hammadde 

Vakum altında kurutulan 
protein tozları 

Dondurularak kurutulan 
protein tozları 

 Soya Nohut Soya Nohut Soya Nohut 

Toplam Kuru 

Madde (%) 
94.39±0.01c 90.96±0.08a 94.78±0.01c 96.89±1.04d 92.15±0.37b 90.97±0.85a 

Protein 
İçeriği (%),  

Kuru madde 

bazında 

42.40±0.36b 26.44±0.26a 70.02±0.75c 70.12±0.62c 84.56±0.70d 88.31±1.89e 

a-e Farklı harflerle gösterilen değerler Duncan test yöntemine göre örnekler arasındaki istatistiksel farkı 

göstermektedir  (p <0,05). 

Nohut ve soya unu ile protein tozlarının renk analizi sonuçları 

Kurutma işlemi uygulanan protein tozlarının kalitesini ve duyusal özelliğini belirlemek 

amacıyla yapılan renk analizi, tüketici tercihi ve ürününün kabul edilebilirliği açısından önemli 

kalite faktörlerinden birisidir (Quek vd., 2007). Nohut ve soya protein tozlarının ölçülen L* 

(parlaklık), a* (kırmızılık-yeşillik) ve b* (sarılık-mavilik) değerleri Çizelge 3’te verilmiştir. 

Protein tozlarının renk analizi sonuçları incelendiğinde dondurularak kurutulan protein 

tozlarının parlaklık değeri (L*) vakum altında kurutulan örneklere göre daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. Kurutulan protein tozlarının renk değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmuştur (p<0.05). En yüksek parlaklık değeri (L*) dondurularak kurutulan soya 

protein tozunda (66.97±0.74), en düşük parlaklık değeri (L*) ise vakum altında kurutulan soya 

protein tozunda (47.30±0.39) görülmüştür. Nohut örneklerinde ise kurutma yöntemi parlaklık 

değerinin (L*) belirlenmesinde büyük bir farklılık yaratmamıştır. Protein tozlarının a* 

(kırmızılık-yeşillik) ve b* (sarılık-mavilik) değerlerine bakıldığında ise en yüksek a* 

(kırmızılık-yeşillik) ve b* (sarılık-mavilik) değeri vakum altında kurutulan soya protein tozunda 

(7.58±0.16 ve 32.73±0.30) görülmüştür. En düşük değerler ise vakum altında kurutulan nohut 

protein tozunda (3.56±0.17 ve 21.61±0.75) olarak tespit edilmiştir. Renk değerlerindeki bu 
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farklılıklar, vakum altında kurutulan nohut örneklerinin soya örneklerine göre daha düşük 

oranda kırmızılık ve sarılık içerdiğini göstermektedir. Literatürde yapılan araştırmalara 

bakıldığında Toews ve Wang (2013) yaptığı çalışmada soya proteini konsantresinin L*, 

a* ve b* değerlerini 88.40, 1.10 ve 14.56 olarak bulmuştur. Bu sonuç, yaptığımız araştırma 

sonuçlarına göre farklılık göstermiştir. Ghribi vd., (2015) nohut proteini konsantresi üzerine 

yaptığı çalışmada ise dondurularak kurutulan örneklerin L*, a* ve b* değerlerini sırasıyla 

64.28, 55.50 ve 30.35 olarak bulmuştur.  

Protein tozlarının ΔE, Kroma ve Hue Açısı sonuçları değerlendirildiğinde kurutma sonucu en 

yüksek toplam renk değişimi (ΔE) değeri vakum altında kurutulan nohut örneklerinde 

(0.11±0.00), en yüksek renk doygunluğu ve parlaklığı (Kroma) değeri dondurularak kurutulan 

soya örneklerinde (35.06±0.32) ve en yüksek Hue açısı değeri dondurularak kurutulan nohut 

örneklerinde (6.92±0.05) tespit edilmiştir. Literatüre bakıldığında renk değerlerinin, 

hammaddenin içerdiği renk pigmentlerine, toz ürünün partikül boyutuna, ekstraksiyonun 

gerçekleştiği pH değerine ve protein elde etme yöntemine göre değiştiği görülmüştür 

(Adebowale vd., 2007; Toews ve Wang, 2013) 

Çizelge 3. Protein tozlarına ait renk değerleri sonuçları 

Örnek  L* a* b* ∆E Hue Kroma 

Vakum 

Altında 
Kurutulan 

Protein Tozları 

Soya 47.30±0.39a 7.58±0.16
d 

32.73±0.30
d 

0.07±0.00
c 

1.20±0.00
a 

35.06±0.32
d 

Nohut 62.42±1.11b 3.56±0.17
a 

21.61±0.75
a 

0.11±0.00
d 

6.08±0.18
c 

21.90±0.76
a 

Dondurularak 

Kurutulan 

Protein Tozları 

Soya 66.97±0.74d 6.48±1.09
c 

29.05±0.55
b 

0.05±0.00
a 

1.35±0.04
b 

29.78±0.43
b 

Nohut 65.51±0.25c 4.57±0.02
b 

31.60±0.17
c 

0.05±0.00
a 

6.92±0.05
d 

31.93±0.17
c 

a-d Farklı harflerle gösterilen değerler Duncan test yöntemine göre örnekler arasındaki istatistiksel farkı 

göstermektedir (p<0.05). 

Protein çözünürlüğü 

Protein tozlarının çözünürlüğü proteinlerin gıdalarda fonksiyonel özellikler gösterebilmeleri 

için oldukça önemlidir. Proteinler izoelektrik noktada en düşük çözünürlüğe sahiptir ve ortamın 

pH değerine göre çözünürlükleri değişmektedir (Yavuz ve Özçelik, 2016). Nohut ve soya 

unundan elde edilen, vakum altında ve dondurularak kurutulan protein tozlarının 

çözünürlüğünde pH değeri değişiminin etkisi Şekil 1’de gösterilmiştir. Buna göre protein 

tozlarının çözünürlük grafiği incelendiğinde nohut ve soya protein tozlarının yüksek oranda 

çözünürlük gösterdiği tespit edilmiş, dondurularak kurutulan nohut ve soya protein tozlarının 

çözünürlüğü pH 9 değerinde sırasıyla %114,50 ve %113,70 olarak tespit edilmiştir. Vakum 

altında kurutulan nohut ve soya örneklerinin çözünürlük değerleri ise sırasıyla %115,53 ve 

%113,93 olarak bulunmuştur. Her iki yöntemle de kurutulan örnekler pH 4 değerinde en düşük 

çözünürlük göstermiş, protein tozlarının izoelektrik pH'a sahip olduğunu görülmüştür. Bu 

durum izoelektrik noktada proteinlerin üzerinde net yük ve itici etkileşimlerin oluşmaması ile 

açıklanabilmektedir. Sonuç olarak, protein tozlarının çözünürlüğünün yüksek olması, gıdalarda 

kullanılması yönünden olumlu bir özelliktir. 
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Şekil 1. pH değerinin kurutulan protein tozlarının çözünürlüğüne etkisi 

 

Protein tozlarının yığın ve sıkıştırılmış yığın yoğunluğu 

Toz ürünlerin yığın yoğunluğu ve sıkıştırılmış yığın yoğunluğu özelliklerinin belirlenmesi 

ürünlerin işleme, taşıma ve ambalajlama maliyetlerinin azalmasında, taşıma ve depolamada 

kolaylığın sağlanmasında önemli bir role sahiptir (Dirim vd., 2015). Nohut ve soya proteini 

tozlarının yığın yoğunluğu, sıkıştırılmış yığın yoğunluğu, Carr Endeksi ve Hausner Oranı 

sonuçları Çizelge 4’de verilmiştir. Buna göre protein tozlarının yığın yoğunluğu özellikleri 

değerlendirildiğinde her iki kurutma yönteminde de soya proteini tozunun nohut proteini tozuna 

oranla daha yüksek yığın yoğunluğu ve sıkıştırılmış yığın yoğunluğu gösterdiği belirlenmiştir. 

Vakum altında kurutulan soya ve nohut örneklerinde yığın yoğunluğu sırasıyla 686.43±0.00 ve 

478.48±0.01 kg/m3, dondurularak kurutulan protein tozlarında ise 487.58±0.00 ve 358.81±0.01 

kg/m3 olarak tespit edilmiştir. Sıkıştırılmış yığın yoğunluğu ise vakum altında kurutulan soya 

ve nohut örneklerinde sırasıyla 776.68±0.00 ve 607.53±0.02 kg/m3, dondurularak kurutulan 

tozlarda ise 601.34±0.00 ve 441.71±0.01 kg/m3 olarak ölçülmüştür. Kurutulan protein tozlarının 

yığın ve sıkıştırılmış yığın yoğunluğu değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuştur (p<0.05) 

Carr Endeksi ve Hausner Oranı, toz ürünün akabilirlik ve yapışkanlık özelliğinin 

belirlenmesinde kullanılan değerlerdir.  Toz ürünlerin akabilirlik ve yapışkanlık davranışlarının 

belirlenmesi işleme, ambalajlama, taşıma, depolama, doz ayarlama, karıştırma gibi işlemler 

açısından önemlidir (Türker vd., 2018). Protein tozlarının akabilirlik ve yapışkanlık 

davranışlarına bakıldığında dondurularak kurutulan protein tozlarının hesaplanan Carr Endeksi 

değerine göre iyi bir akabilirlik özelliği gösterdiği, Hausner oranına göre ise orta düzey 

yapışkanlık özelliği gösterdiği saptanmıştır. Vakum altında kurutulan örnekler 

değerlendirildiğinde ise soya proteini tozlarının nohut proteini tozlarına oranla daha iyi 

akabilirlik ve yapışkanlık özelliği gösterdiği tespit edilmiştir. Farklı kurutma tekniklerinin 

protein tozlarının akabilirlik ve yapışkanlık davranışlarında önemli bir değişikliğe neden 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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Çizelge 4. Protein tozlarına ait yığın yoğunluğu, sıkıştırılmış yığın yoğunluğu, Carr Endeksi 

ve Hausner Oranı sonuçları 

 Vakum Altında Kurutulan 

Protein Tozları 

Dondurularak Kurutulan 

Protein Tozları 
 Soya Nohut Soya Nohut 

Yığın Yoğunluğu (kg/m3) 686.43±0.00d 478.48±0.01a 487.58±0.00c 358.81±0.01b 

Sıkıştırılmış Yığın Yoğunluğu 

(kg/m3) 
776.68±0.00d 607.53±0.02a 601.34±0.00c 441.71±0.01b 

Carr Endeksi (CI) (%) 
11.62±0.27a  

(Çok İyi) 

22.53±0.78c 

 (Orta) 

18.92±0.16b 

(İyi) 

18.76±0.41b  

(İyi) 

Hausner Oranı (HR) 
1.13±0.00a 

(Düşük) 

1.29±0.01d 

 (Orta Düzey) 

1.23±0.00b 

 (Orta Düzey) 

1.23±0.01c 

 (Orta Düzey) 
a-d Farklı harflerle gösterilen değerler Duncan test yöntemine göre örnekler arasındaki istatistiksel farkı 

göstermektedir (p <0.05). 

 

Sonuç 

Son yıllarda nüfusun artmasıyla birlikte sürdürülebilir sağlıklı beslenmeye olan ilgi artmakta ve 

yeni alternatif protein kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Hayvansal protein kaynaklarına göre 

düşük maliyetli, insan sağlığına yararlı bileşenler içeren, vegan ve vejetaryan beslenmeye uygun 

bitkisel protein kaynakları kullanılmaktadır. Doğru ekstraksiyon yöntem ve koşullarıyla elde 

edilen bitkisel protein kaynakları jelleşme ve emülsifiye etme gibi özellikleri sayesinde gıda 

formülasyonlarında tercih edilmekte ve ürünlerin tat, biçim ve kalite özelliklerini 

karşılamaktadır. Bitkisel kaynaklardan farklı yöntemlerle elde edilen protein izolat ya da 

konsantresi ise fonksiyonel özellikleri sebebiyle gıda uygulamalarında ikame olarak 

kullanılmaktadır. Yaptığımız çalışma kapsamında nohut ve soya ununda izoelektrik çöktürme 

yöntemi kullanılarak protein konsantreleri elde edilmiştir. Elde edilen protein konsantreleri 

dondurarak ve vakum altında kurutularak protein tozlarının fizikokimyasal ve toz ürün 

özelliklerinin incelenmiştir. Çalışma kapsamında dondurularak kurutulan protein tozlarının 

protein içeriği vakum altında kurutulan örneklere göre daha yüksek bulunmuş, nohut ve soya 

protein tozlarının protein içeriğinin birbirine yakın olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde 

dondurularak kurutulan protein tozlarının parlaklık değeri (L*) daha yüksek bulunurken, 

kurutma yöntemlerinin farklılığı a* (kırmızılık-yeşillik) ve b* (sarılık-mavilik) değerlerinde 

önemli bir farklılığa neden olmamıştır. Her iki yöntemle de kurutulan örneklerin protein 

çözünürlüğü değerlendirildiğinde pH 4 değerinde çözünürlük azalmış, protein tozlarının 

izoelektrik pH'a sahip olduğunu belirlenmiştir. Protein tozlarının yığın ve sıkıştırılmış yığın 

yoğunluğu değerlerine bakıldığında ise protein içeriği ve renk analizi değerlerine paralel olarak 

dondurarak kurutma yönteminde daha düşük sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlar protein 

tozlarının depolama ömrünü arttırmasıyla birlikte ambalajlama kolaylığı, düşük maliyet ve 

mikrobiyolojik kararlılık gibi avantajlar sağlamıştır. Bu sonuçlardan dolayı, bitkisel protein 

kaynaklarının gıda formülasyonlarında yaygın olarak kullanılması mümkün olduğu 

düşünülmektedir. 
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Özet 
Bu çalışmada, yumurta beyazı ikamesi olarak aquafaba tozu ilavesinin pankek hamurunun 

reolojik özellikleri ve pankek örneklerinin bazı kalite özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. 

Aquafaba tozu üç farklı oranda (%3, %4, %5) yumurta beyazı ikamesi olarak kullanılmıştır. 

Pankek hamurlarının akış davranış özellikleri incelendiğinde, akış davranışlarının üssel model 

ile açıklanabildiği (R2=0.989-0.992), ve kayma ile incelen davranış gösterdiği belirlenmiştir. 

Aquafaba tozu kullanımı ile elastik (Gˈ) ve viskoz modül (G") değerlerinin de arttığı 

görülmüştür. Pankek örneklerinin esneklik (springiness) değerleri, aquafaba oranı arttıkça artış 

eğilimi göstermiştir (P<0.05). Duyusal değerlendirme sonuçları tüm örneklerin değerlendirilen 

tüm nitelikler açısından benzer sonuçlar gösterdiğini ve örnekler arasında anlamlı bir farklılık 

olmadığını ortaya koymuştur (P>0.05). 

Anahtar kelimeler: Aquafaba, Glutensiz, Yumurta ikamesi, Reoloji, Kinoa 

 

Abstract 
In this study, the effects of the addition of aquafaba powder as egg replacers on the rheological 

properties of pancake batter and some quality properties of pancake samples were investigated. 

At three different ratio (3%, 4%,5%) the prepared aquafaba powder was used as an egg replacer. 

It has been revealed that the flow behaviour properties of pancake batters can be explained by 

the power law model (R2=0.989-0.992) and the samples exhibited shear-thinning behaviour. 

The use of aquafaba powder increased the elastic (Gˈ) and viscous modulus (G") values. The 

springiness values of the pancake samples showed an upward trend as the proportion of 

aquafaba powder increased (P <0.05).  As a result of sensory analysis, all samples showed 

similar results in terms of all the qualities evaluated and there was no significant difference (P 

>0.05). 

Keywords: Aquafaba, Gluten-free, Egg replacer, Rheology, Quinoa  

 

Giriş 

Pankek, genellikle kahvaltı veya tatlı olarak tüketilen ve ince (1-2 cm), yuvarlak (10-20 cm) 

olacak şekilde hazırlanan yassı bir kektir (Finnie vd., 2006; Incoronato vd., 2020). Farklı 

ülkelerde farklı tariflerle hazırlanmakla ve bilinmekle birlikte, ülkemizde akıtma, kaşık dökmesi 

ve tava keki olarak tüketilmektedir (Cho vd., 2019). Genel olarak, buğday unu, tuz, şeker ve yağ 

kullanılarak hazırlanmaktadır.  

Yumurta, köpük oluşturma, emülsifiye etme, jel oluşturma ve kıvam arttırma gibi bazı 

fonksiyonel özelliklerinden dolayı gıda ürünlerinde yaygın olarak kullanılan bileşenlerden 

biridir (Mine, 2002; Ayadi vd., 2008). Unlu mamullerde ve keklerde yumurta, malzemeleri 
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birbirine bağlayarak, suyun buharlaşmasına karşı bir bariyer oluşturmakta ve pişirme ve 

depolama sırasında nem kaybını ertelemektedir (Gaydos, 1981). Ancak, kalp-damar hastalıkları, 

yumurta alerjisi gibi yumurta tüketimi ile çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkması veya 

tüketicilerin beslenme tercihleri gibi nedenler yumurta ikamesi olarak kullanılabilecek çeşitli 

alternatif ürünlerin araştırılmasına sebep olmuştur (Agrahar-Murugkar vd., 2016; Shi vd., 

2011). Yapılan çalışmalarda çeşitli unlu mamullerde yumurta ikamesi olarak, çiya jeli (Borneo 

vd., 2010; Gallo vd., 2018), soya sütü (Rahmati ve Tehrani, 2014) ve konserve nohut suyu 

(aquafaba) (Mustafa vd., 2018) kullanılmıştır.   

Aquafaba, nohut ve baklagillerin haşlanması sonucunda ortaya çıkan kıvamlı atık bir sıvıdır 

(Raikos vd., 2015). Bu viskoz sıvı, konserve nohut ürünlerindeki sıvının ayrılması ve pişmiş 

nohutların suyundan ayrılması ile elde edilmektedir (Mustafa vd., 2018). Aquafaba, yaklaşık 

olarak %92-95 nem, %1.3-1.5 protein, %0.5 kül, %0.25 çözünmez lif, %0.19 çözünür lif ile 4.5-

12 mg/g saponin ve 0.6 mg/g fenolik bileşik içeriğine sahiptir (Mustafa vd., 2018; Damian vd., 

2018; Bird vd., 2017). Yan ürün olarak ortaya çıkan nohut haşlama suyunun köpük oluşturma, 

emülsifiye etme, bağlama ve kıvam verme gibi özellikleri bulunmaktadır. Aquafabanın 

fonksiyonel özellikleri, içerisinde bulunan proteinlerden, suda çözünür/çözünmez 

karbonhidratlardan, saponinlerden ve fenolik bileşiklerden kaynaklanmaktadır (He vd., 2021). 

Aquafabanın üstün fonksiyonel özellikleri, ucuz ve sürdürülebilir olması nedeniyle yumurta 

ikamesi olarak kullanımı araştırılmaya başlanmıştır. Aquafabanın, yumurta ikamesi olarak 

pandispanya (Mustafa vd., 2018), mayonez (Raikos vd., 2019; Lafarga vd., 2019), beze 

(Stantiall vd., 2017; Meurer vd., 2020) ve çikolatalı mus (Damian vd., 2018) gibi gıdalarda 

kullanılabilirliği çeşitli çalışmalar tarafından ortaya konmuştur. Aquafaba, yüksek nem içeriğine 

sahip bir bileşen olduğu için uzun süreli muhafazalarda bozulabilmektedir (Moses vd., 2014). 

Kurutma, su aktivitesini azalttığı ve mikrobiyolojik aktiviteyi azalttığı için gıdaları korumada 

yaygın bir şekilde kullanılan bir yöntemdir. Ayrıca gıdaların kurutulması, uzun raf ömrü, 

azaltılmış paketleme, depolama, taşıma ve nakliye maliyetleri gibi konularda avantaj 

sağlamaktadır (Mayor ve Sereno, 2004). Dondurarak kurutma ise (freze drying, FD), herhangi 

bir kurutma yöntemiyle elde edilebilecek en yüksek kalitede gıda ürününü üretmektedir (Duan 

vd., 2015; Ergün vd., 2016). 

Gluten unlu mamüllerin kalitesinden sorumlu buğday ununun ana bileşenidir (Salehi, 2019). 

Ürünlerin fırınlanması aşamasında, gluten proteini su ile reaksiyona girerek, gluten ağını 

oluşturmakta ve doğrudan hamurun viskoelastik özellikleri ile ürünlerin nihai yapısını 

etkilemektedir. Unlu mamullerde glutenin bu önemli rolü göz önüne alındığında, gluten 

proteininin uzaklaştırılması oldukça zor olmakta ve düşük ağız hissi, zayıf lezzet, ufalanan doku 

gibi bazı kalite eksikliklerine neden olmaktadır (Agrahar-Murugkar vd., 2018; Gularte vd., 

2012). Ancak günümüzde çölyak hastalığı ve diğer gluten bazlı rahatsızlıklar nedeniyle 

glutensiz unlu mamullere olan ilgi giderek artış göstermektedir. Çölyak rahatsızlığı ve gluten 

inteloransı olan bireylerin glutensiz bir diyet uygulaması gerekmekte ve pirinç, mısır, amarant, 

karabuğday ve kinoa gibi glutensiz tahıl unları ile hazırlanan ürünleri tüketmeleri gerekmektedir 

(Houben vd., 2012). Kinoa ise protein içeriği ve esansiyel yağ asitleri nedeniyle çok besleyici 

bir tahıl olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer yandan kinoa, glutensiz unlu mamullerin 

kalitesini, ağız hissini ve dokusunu iyileştirebilmektedir (Wolter vd.,2013; Bozdogan vd., 

2018). 

Çalışma kapsamında yumurta beyazı ikamesi olarak aquafaba toz çözeltisi kullanılarak 

glutensiz ve yumurtasız olacak şekilde pankek örneklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Aquafaba toz çözeltisinin pankek hamurlarının reolojik özelliklerine etkisi ile bazı kalite 

özellikleri üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 
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Materyal ve Metot 
Materyal 

Pankek örneklerinin üretiminde beyaz kinoa unu, yumurta, su, tuz, şeker ve kabartma tozu 

(Dr-Oetker Gıda San. and Tic., İzmir) ve farklı oranlarda aquafaba tozu ile hazırlanmış 

aquafaba çözeltileri kullanılmıştır.  

Aquafaba tozu ve çözeltisi üretimi 

Aquafaba tozu üretimi Özcelik vd. (2019)’da açıklanan dondurarak kurutma sistemine göre (LS 

Technologies, İzmir, Türkiye) elde edilmiştir. Elde edilen aquafaba tozu distile su ile %3, %4 

ve %5 (w/v) oranında karıştırılmış ve pankek formülasyonunda yumurta ikamesi olarak 

kullanılmıştır. 

Pankek Üretimi 

Shih vd. (2006) tarafından yapılan çalışmada kullanılan formülasyon modifiye edilerek pankek 

örneklerinin hazırlanmasında kullanılmıştır. Aquafaba toz çözeltisi (APS) üç farklı oranda 

olacak şekilde hazırlanarak yumurta beyazı yerine formülasyonda kullanılmaktadır. Sadece 

yumurta beyazı ile hazırlanan örnek grubu ise kontrol olarak adlandırılmıştır. Pankek 

örneklerinin formülasyonu Çizelge 1’de belirtilmiştir. Öncelikle, kuru ve sıvı bileşenler ayrı 

olacak şekilde karıştırılmıştır. Sıvı örnek karışımına kuru örnek karışımının ilave edilmesi ile 

toplam 45 saniye boyunca karıştırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Karıştırma işlemi sonrasında 

40 g’lık porsiyonlar halinde önceden ısıtılmış tavada yaklaşık 3 dakikada pişirilmiştir.  

 

Çizelge 1. Pankek formülasyonu (g) 
Bileşenler K %3 APS %4 APS %5 APS 

Beyaz kinoa unu 100 100 100 100 

Yumurta beyazı 40 0 0 0 

Aquafaba toz çözeltisi (APS) 0 40 40 40 

Şeker 27.5 27.5 27.5 27.5 

Tuz  2 2 2 2 

Kabartma tozu 4.5 4.5 4.5 4.5 

Su 119.5 119.5 119.5 119.5 

 

Aquafaba tozunun su absorplama kapasitesinin belirlenmesi  

Aquafaba tozunun su absorplama indeksi (WAI) değerleri, Choi vd. (2012) tarafından 

gerçekleştirilen yöntem modifiye edilerek belirlenmiştir. 3 g aquafaba tozu 30 mL distile su ile 

karıştırılıp su banyosunda 60°C’de 1 saat boyunca bekletilmiştir. Daha sonrasında örnek, 4000 

rpm’de 15 dakika boyunca santrifüj (Universal 320R, Hettich Zentrifugen, Tuttlingen, 

Germany) edilmiştir. Elde edilen üst fazın uzaklaştırılarak, çökeltinin tartılması ile Eşitlik 1’de 

ifade edildiği gibi örneklerin su absorplama indeksi hesaplanmıştır.  

𝑊𝐴𝐼 (𝑔/𝑔) =
𝐾𝑎𝑡𝚤 𝑓𝑎𝑧 𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤 

Ö𝑟𝑛𝑒𝑘 𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤
     (1) 

Aquafaba toz çözeltisinin köpüklenme kapasitesi ve stabilitesi  

Aquafaba toz çözeltilerinin köpürme kapasitesini (FC) ve köpürme stabililtesini (FS) belirlemek 

için Mustafa vd. (2018) tarafından belirtilen yöntem kullanılmıştır. 5 mL örnek, 10 mL distile 

su ile seyreltildikten sonra 3 dakika boyunca 10 hız ayarında stand mikserde (Classic, Kitchen 

Aid, St. Joseph’s, MI) karıştırılmıştır. Çırpılmış ürünler dereceli bir silindire aktarılarak 
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örneklerin köpük hacimleri 0. (V0) ve 30. dakikada (V30) olmak üzere ölçülmüştür. FC ve FS 

sırasıyla, (2) ve (3)’de verilen denklemler kullanılarak hesaplanmıştır.  

FC (%)  =
VF1

VF0
 x 100     (2) 

FS (%) =  
VF30

VF0
𝑥100                                                                 (3) 

 

Pankek Hamurlarında Gerçekleştirilen Analizler 

Yoğunluk 

Pankek hamurlarında yoğunluk ölçümü piknometre kullanılarak (1800, Elcometer, 

Manchester,c UK) gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, piknometrenin darası alınmış ve ardından 

hamur örnekleri piknometreye doldurulma işlemi gerçekleştirilmiştir. Kap üzerinde kalan fazla 

örnek temizlenerek elde edilen değerler kaydedilmiştir. Örneklerin kütlelerinin hacimlerine 

bölünmesi ile hamur örneklerinin yoğunluk değerleri hesaplanmıştır (Gularte vd., 2012).  

Reolojik Özellikler 

Pankek hamurlarında reolojik özelliklerin belirlenmesi amacıyla DHR-3 reometre (TA DHR-3, 

TA Instruments Inc., New Castle, USA) kullanılmıştır. Hamur örnekleri hazırlandıktan hemen 

sonra analiz edilmiş olup, 25±0.1°C’de, plakalar arası boşluk 1 mm olacak şekilde 40 mm çaplı 

paralel plaka kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Gerinim tarama testi, örneklerin doğrusal 

viskoelastik özellik gösterdiği bölgenin belirlenmesi amacıyla 0.01-100 gerinim aralığında 10 

rad/s sabit frekansta gerçekleştirilmiştir. Örneklerin doğrusal bölgede olduğunu 

belirlenmesinden sonra ise, sabit gerinim değerinde örneklerin elastik (G') ve viskoz (G") 

modüllerinin belirlenmesi amacıyla 0.01-10 Hz aralığında frekans tarama testi 

gerçekleştirilmiştir. Örneklerin akış davranışı ise, kayma hızının 0.01-100 s-1 aralığında lineer 

olarak arttırılması ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen kayma gerilimi ve görünür viskozite 

değerlerinin kayma hızına karşılık değişimi incelenmiş olup; elde edilen verilere Üssel (Power 

Law) model (4) uygulanarak akış davranış özellikleri belirlenmiştir (Ronda vd., 2011). 

𝝈 = 𝑲𝒄𝒑. �̇́�𝒏𝒑        (4) 

Eşitlikte, σ, kayma gerilimini (Pa), �̇́�, kayma hızını(1/s), Kcp, kıvam indeksini (Pa.sn) ve n,akış 

davranış indeksini ifade etmektedir. Analizler 25 °C’de, 2 paralel ve 3 tekrar olacak şekilde 

gerçekleştirilmiş olup, sonuçların ortalaması verilmiştir.  

Pankek Örneklerinde Gerçekleştirilen Analizler 
Dokusal Özelliklerin Belirlenmesi 

Pankek örneklerinin sertlik ve esneklik değerleri, pişirme işleminden 24 saat sonra TA-XT2i 

Tekstür analizörü (StableMicrosystems, Surrey, İngiltere) cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Analiz, 

35 mm çaplı alüminyum silindirik prob ile 1 mm/s test hızında, trigger kuvveti 5 g ve %25 

gerilim ile bekleme süresi 60 s olacak şekilde gerçekleştirilmiştir (Fajardo ve Ross 2015). 

Duyusal Değerlendirme 

Yumurta beyazı ikamesi olarak farklı oranlarda aquafaba tozu çözeltisi içeren pankek 

örneklerinin duyusal değerlendirmesi hedonik skala testi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Değerlendirme,  Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümündeki öğretimi elemanı ve 

lisansüstü öğrencilerden oluşan, yarı eğitimli 15 panelist tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Örnekler görünüş, renk, doku, lezzet ve genel beğeni olmak üzere 5 farklı kategoride hedonik 
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skala testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Hedonik skala testine göre, 1: “Çok Kötü”, 2: 

“Kötü”, 3: “Orta”, 4: “İyi”, 5: “Çok İyi” olmak üzere puanlandırılarak duyusal değerlendirme 

yapılmıştır (Altuğ Onoğur ve Elmacı, 2015). 

İstatiksel Analiz 

Deneysel sonuçlar, örnekler arasında önemli fark bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla 

SPSS yazılımı (version 20.0.0, IBM SPSS Statistics, New York, NY) kullanılarak tek yönlü 

varyans analizi ve Duncan çoklu karşılaştırma testi ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.  

Bulgular ve Tartışma 

Aquafaba tozunun su absorplama indeksi 

Aquafaba tozunun su absorplama indeksi 6.09±0.06 g/g olarak bulunmuştur. Literatürde yapılan 

çalışmalarda aquafaba tozuna ait WAI değerlerinin 1.46-3.55 aralığında olduğu belirtilmektedir 

(Stantiall vd., 2017; Aslan ve Ertaş 2021). Su absorplama indeksi, hidrasyon kapasitesi ile 

doğrudan ilişkili olmakta ve katıların suyu emme kabiliyetini ifade etmektedir. Kuru numunenin 

gramı başına emilen suyun ağırlığı olarak belirtilen su absorbsiyon indeksi, sıvı bir sistemdeki 

tozun yeniden oluşturma gücü ile ilişkilidir. Ayrıca, su absorplama ile rehidrasyonun meydana 

gelmesi ile sıvının gözenekli ağdan taşınması, katı matris içinde dağılım, matris şişmesi ve 

çözünür katıların sıvı ortama geçmesi gibi birçok kompleks durum ortaya çıkmaktadır 

(Dehghannya et al., 2018). Nohutların genotipi, büyüme sırasındaki çevresel koşullar ve işleme 

yöntemleri (kaynama süresi, basınç, sıcaklık vb.) aquafaba bileşimini etkilemektedir. Bir diğer 

yandan, nohut haşlama suyunun kurutma prosesi ve koşulları da su absorplama kapasitesinde 

etkili olmaktadır. Aquafaba örneklerinin kurutulması ile ilgili araştırma yapılan bir başka 

çalışmada ise kurutma sıcaklığının 50°C’den 70°C’ye çıkarılması ile aquafabanın su 

absorplama indeksinin 2.82’den 3.55’e çıktığı belirtilmiştir (Aslan ve Ertaş, 2021). Sonuç 

olarak, nohut örneklerinin farklı genotiplere sahip olması, pişirme sürecindeki farklılıklar ve 

kurutma aşamasındaki proses koşulları su absorplama indeksinde etkili olmuştur.  

 

Köpük oluşturma kapasitesi ve stabilitesi 

Farklı oranlarda aquafaba tozu içeren çözeltilere ait köpük oluşturma kapasitesi ve köpük 

stabilitesi değerleri Şekil 1’de verilmiştir. Köpük oluşturma kapasitesi (FC), oluşan köpük 

hacminin, köpüğü oluşturan sıvının başlangıç hacmine oranının yüzdesi olarak ifade 

edilmektedir (Mustafa vd., 2018). En yüksek köpük oluşturma kapasitesinin %5 oranında 

aquafaba tozu içeren örneğe ait olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar, aquafaba tozu içeriğinin 

artmasıyla köpük oluşturma kapasitesinin de artış gösterdiğini ortaya koymuştur (P<0.05). 

Köpük stabilitesi (FS) ise oluşturulan köpüğün belirli bir süre zarfında azalma oranını ifade 

etmekte ve stabil bir köpük oluşturma kabiliyeti, köpüklenme kapasitesi kadar önemli 

olmaktadır (Mustafa vd., 2018). Farklı oranlarda hazırlanan aquafaba toz çözeltilerinin köpük 

stabilitelerinin konsantrasyondan etkilenmediği (P>0.05) ve çözeltilerin köpük stabilitesinin 

genel olarak %50’den düşük olduğu saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar literatürde yapılan 

çalışmalar ile kıyaslandığında, liyofilize aquafaba tozları benzer köpük oluşturma kapasitesi 

göstermesine karşın, stabilite değerleri daha düşük bulunmuştur. Yapılan bir çalışmada, 10 

farklı nohuttan elde edilen aquafabalara ait köpük oluşturma kapasitesi ve stabilitesi değerleri 

incelenmiş olup, sırasıyla %182.33-480 ile %60-80 arasında olduğu belirtilmiştir (Mustafa vd., 

2018). Çalışmada uygulanan kurutma proses koşullarının örneklerin köpük stabilitesinde etkili 

olduğu düşünülmektedir. Kurutma işleminin köpük stabilitesinde düşmeye neden olduğu 

literatürde çeşitli çalışmalarda ortaya konmuştur. Örneğin, taze yumurta beyazının köpük 

stabilitesi %100 olarak ifade edilirken, fırında kurutularak elde edilen yumurta beyazı tozunun 

köpük stabilitesi %78.3 olarak belirtilmektedir (Ndife 2010; Meurer vd., 2020).  
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Şekil 1. Köpük oluşturma kapasitesi ve stabilitesi 

 

Yoğunluk 

Farklı oranlarda aquafaba toz çözeltisi ile hazırlanan pankek örneklerine ait yoğunluk değerleri 

1.07-1.12 g/cm3 aralığında değişiklik göstermekte olup (Çizelge 2.) aquafaba toz çözeltisi 

kullanımı yoğunlukta azalmaya neden olmuştur (P<0.05). Hamur içerisinde tutulan hava 

miktarının bir göstergesi olarak kabul edilen yoğunluk değeri, hamur içerisinde bulunan hava 

miktarı arttıkça azalarak daha yüksek hacimli ürün elde edilmesine neden olmaktadır (Gómez 

et al., 2007). Bir diğer yandan, aquafaba toz çözeltilerindeki konsantrasyon değişiminin 

hamurların yoğunluk değeri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı saptanmıştır. Benzer 

şekilde, Wouters ve ark. (2018) yaptıkları bir çalışmada aquafaba ile hazırlanan kek 

örneklerinin, yumurta beyazı ile hazırlanan kontrol kekinden daha düşük yoğunluk değerine 

sahip olduğunu belirtmişlerdir.  

 

Reolojik Özellikler 

Akış Davranışı 

Şekil 2 yumurta ikamesi olarak farklı oranlarda aquafaba tozu çözeltisi kullanımının hamurların 

0.01-100 s-1 kayma hızı aralığında akış davranışları üzerindeki etkisini göstermektedir. Kayma 

hızına karşılık elde edilen kayma gerilimi değerleri üssel model (Power Law) uygulanarak 

incelenmiş olup kıvam indeksi (K) ve akış davranış indeksi (n) değerleri Çizelge 3’de 

belirtilmektedir. Kıvam indeksi (K) değerleri, örneklerin viskoz davranışını tanımlarken, akış 

davranış indeksi (n) değerleri ise akış davranışını (=1 newton tipi; <1 kayma ile incelme; >1 

kayma ile kalınlaşma) tanımlamaktadır (Koocheki vd., 2009; Singh, 2014). Hamurlara ait n 

değerlerinin 0.369-0.377 aralığında değiştiği görülmekte (P>0.05) ve örnekler kayma ile incelen 

(psödoplastik) davranış göstermektedir. K değerleri ise 25.02-28.36 Pa.sn aralığında değişiklik 

göstermekte olup, kontrol örneğine göre daha yüksek viskozite değerlerinin elde edilmesi 

aquafaba toz çözeltisi kullanımı ile daha karmaşık bir yapının oluştuğunu ortaya koymaktadır. 

Bu durum, örneklerin farklı protein içeriklerinden ve örneklerin farklı su tutma kapasitelerine 

sahip olmalarından kaynaklanabilmektedir. Örneklerde yüksek su tutma kapasitesine sahip 

bileşenlerin kullanımı, partiküllerin serbest su içerisindeki hareketliliğini azaltmakta ve görünür 

viskozite değerlerinde artışa neden olmaktadır (Ronda vd., 2011). Aquafaba toz çözeltisi de 

yüksek su tutma kapasitesine sahiptir ve hamurdaki serbest su miktarını azaltarak görünür 

viskozitede artışa neden olabilmektedir. Yapılan bir çalışmada yumurta ikamesi olarak pankek 

örneklerinde çiya ve keten tohumu jeli kullanımı araştırılmış ve K değerlerinin kontrol örneğine 

göre artış gösterdiği belirtilmiştir. Yumurta ikamesi olarak muz ve yoğurdun kullanıldığı bir 

başka çalışmada da benzer sonuçlar elde edildiği belirtilmiştir (Agrahar-Murugkar vd., 2018). 
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Çizelge 3. Örneklerin yoğunluk değerleri ve üssel model ile elde edilen hamurlara ait akış 

davranış özellikleri 

Örnek 
Yoğunluk 

(g/cm3) 
Kıvam indeksi (Pa.sn) Akış davranış indeksi (-) R2 

Kontrol 1.12±0,005a 25.02±1.31ab 0.369±0.011a 0.992 

%3 APS 1.078±0,01b 26.09±0.93b 0.369±0.008a 0.989 

%4 APS 1.075±0.007b 23.94±0.39a 0.377±0.003a 0.991 

%5 APS 1.073±0,003b 28.35±0.59c 0.371±0.007a 0.992 

Aynı sütunda yer alan ortalama değerler arasında farklı harfle ifade edilenler arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmaktadır (P<0.05). 

 

 

 
Şekil 2. Farklı oranlarda aquafaba tozu çözeltisi içeren örneklere ait akış davranış eğrileri. 

A) Kayma gerilimi (Pa), B) Görünür viskozite (Pa.s) 

 

Gerinim Tarama Testi  

Doğrusal bölgede reolojik özellikler gerilim ve gerinimden bağımsız olmakta; elastik (G') ve 

viskoz modül (G") ile olarak ifade edilen viskoelastik modüller ile örnek davranışı 

tanımlanabilmektedir (Hyun vd., 2011). Bu nedenle, gerinim tarama testi ile frekans tarama 

testine geçilmeden örneklerin doğrusal olduğu bölgenin tanımlanması gerekmektedir. Elastik 

(G') modül, kayma işlemi sırasında depolanan deformasyon enerjisini ifade etmekte, viskoz 

modül (G") ise, kayma işlemi sırasında kaybedilen deformasyon enerjisini tanımlamaktadır 

(Mezger vd., 2006). Örneklere ait G' değerlerinin G" değerlerinden daha yüksek olduğu 

görülmekte ve örnekler elastik baskın özellik göstermektedir (Şekil 3). Aquafaba toz 

çözeltisinin konsantrasyonunun artması ile hamurların viskoelastik modül değerleri kontrol 

grubuna göre artış göstermektedir. Viskoz modülün elastik modüle oranı olarak ifade edilen 

(G"/G') tan (𝛿) değerleri 1’den küçük olduğu için örnekler baskın elastik karakter 

göstermektedir. Uygulanan gerinim genliğinin artması ile tan (𝛿) değerleri artmakta ve yüksek 

gerinim değerlerinde örnekler sıvı benzeri davranış göstermektedir.  
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Şekil 3. Farklı oranlarda aquafaba tozu çözeltisi içeren örneklere ait salınım genliği analiz 

sonuçları. A) G' (Pa), B) G" (Pa) C) tan (𝛿) 

 

Frekans Tarama Testi 

Frekans tarama testi, örneklerin doğrusal bölgede olduğu belirlenen sabit gerinim değerinde, 

gerinim oranının uygulanmasıyla elastik ve viskoz modüllerindeki değişim kaydedilerek örnek 

davranışının belirlenmesinde kullanılmaktadır (Steffe, 1996).  Elde edilen G' ve G" değerleri 

incelendiğinde, yumurta ikamesi olarak aquafaba toz çözeltisi kullanımı örneklerin viskoelastik 

modül değerlerinde artışa neden olmaktadır (Şekil 4). Viskoelastik modül değerlerinin frekans 

ile değişimi incelendiğinde ise, frekansın artması ile modül değerleri de artış göstermektedir. 

Bir diğer yandan, örneklerde kullanılan aquafaba toz miktarının artmasının örneklerin modül 

değerlerinde belirgin bir değişikliğe neden olmadığı görülmektedir. Örneklere ait tan 

(𝛿) değerleri ise aquafaba toz çözeltisi kullanımı ile azalmakta, ancak tüm örnek grupları için 

1’den küçük olarak bulunmakta ve elastik özellik göstermektedir. Shevkani vd. (2015), 

glutensiz muffin üzerine yaptıkları bir çalışmada yüksek protein içeriğinin örneklerin 

viskoelastik özelliklerinde artışa neden olduğunu ve bu durumun yüksek su absorplama 

kapasitesi ile ilişkili olabileceğini belirtmişlerdir. Yumurta ikamesi olarak yoğurt ve muz 

kullanılan bir başka çalışmada glutensiz kek hamurlarına ait viskoelastik özellikler benzer 

sonuçlar vermekte ve 46 s-1 açısal frekansta viskoz modül değerinin 200 Pa olarak bulunduğu 

belirtilmektedir (Agrahar-Murugkar vd., 2018).  
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Şekil 4. Farklı oranlarda aquafaba tozu çözeltisi içeren örneklere ait frekans tarama testi 

sonuçları. A) G' (Pa),   B) G" (Pa)   C) tan (𝛿) 

 

Dokusal Özelliklerin Belirlenmesi 

Farklı oranlarda aquafaba tozu içeren çözeltilerle hazırlanan pankek örneklerine ait sertlik ve 

esneklik değerleri Çizelge 4’te verilmektedir. Elde edilen sertlik sonuçlarına göre, yumurta 

ikamesi olarak APS kullanımı ile daha yumuşak yapıda pankek elde edildiğini, ancak toz 

konsantrasyonunun sertlik değerleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmektedir 

(P>0.05). Pankek örneklerinin dokusu, hamurun içerisinde tutulmuş hava ile doğrudan etkili 

olmakta ve hamur yoğunluğundan etkilenmektedir (Hedeyati ve Tehrani, 2018). Hamur 

yoğunluğunun azalmasında bağlı olarak sıkılığın, sertliğin azalması beklenmektedir. Farklı 

oranlarda APS kullanımı ile örneklerin yoğunluk değerlerinin azalmasına bağlı olarak daha 

yumuşak yapıda kek elde edildiği görülmektedir. Pankek örneklerine ait esneklik değerleri 

incelendiğinde ise kontrol grubu ile kıyaslandığında APS kullanımının esneklik değerini 

arttırdığı sonucuna varılmıştır. Glutensiz kek yapımında nohut ununun kullanıldığı bir 

çalışmada nohut unu kullanımı ile kontrol grubuna kıyasla örneklerin esneklik değerlerinin artış 

gösterdiği belirtilmiştir (Gularte vd., 2012). 

 

Çizelge 4. Pankek örneklerinin dokusal özellikleri 
Örnek Sertlik  (g) Esneklik (%) 

Kontrol 2270.33±208.11a 57.91±2.27b 

%3 APS 836.98±70.43b 58.96±1,93b 

%4 APS 831.63±61.46b 62.78±1.34a 

%5 APS 839.18±45.86b 62.37±1.6a 

Aynı sütunda yer alan ortalama değerler arasında farklı harfle ifade edilenler arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmaktadır (P<0.05). 
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Duyusal Değerlendirme 

Renk, doku, görünüş, lezzet ve genel beğeni olmak üzere 5 farklı kategoride değerlendirilen 

pankek örneklerine ait sonuçlar Çizelge 5’te verilmektedir. Sonuçlar, yumurta ikamesi olarak 

aquafaba tozu çözeltisinin kullanımı ile örneklerde anlamlı bir değişikliğin olmadığını ortaya 

koymaktadır. Yarı eğitimli panelistler ile gerçekleştirilen duyusal değerlendirmede özellikle 

lezzet ve genel beğeni konusunda beyaz kinoa unu kullanımının etkili olduğu düşünülmektedir. 

Beyaz kinoa ununun pankek örneklerine acımsı bir tat vermesi ve panelistlerin alışık olmadığı 

bir tat olmasından dolayı duyusal değerlendirmenin etkilendiği sonucuna varılmıştır. Lorenz ve 

Coulter (1991) kek örneklerinde kinoa unu kullanımını inceledikleri bir çalışmada, buğday unu 

yerine kinoa unu kullanımının örneklerin duyusal değerlendirme sonuçlarını anlamlı düzeyde 

etkilediğini ve azalttığını belirtmişledir. Bir başka çalışmada da glutensiz kek örneklerinde 

kinoa unu kullanımının örneklerin lezzet ve genel beğeni sonuçlarını negatif yönde etkilediği 

sonucuna varılmıştır (Bozdogan vd., 2018). 

 

Çizelge 5. Pankek örneklerinin duyusal değerlendirme sonuçları 
Örnek Görünüş Renk Doku Lezzet Genel Beğeni 

Kontrol 3.9 ± 0.88a 3.3 ± 1.16a 3.3 ± 0.95a 3.8 ± 0.63a 3.5 ± 0.71a 

%3 APS 3.8 ± 1.03a 3.3 ± 0.95a 3.5 ± 0.71a 4 ± 0.47a 3.8 ± 0.79a 

%4 APS 4.3 ± 0.68a 3.6 ± 0.7a 3.7 ± 0.82a 3.1 ± 1.19a 3.7 ± 0.48a 

%5 APS 4.01 ± 0.99a 3.4 ± 0.7a 3.9 ± 0.99a 3.3 ± 1.16a 3.5 ± 0.85a 

Aynı sütunda yer alan ortalama değerler arasında farklı harfle ifade edilenler arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmaktadır (P<0.05). 

 

Sonuç 
Bu çalışmada, bitkisel protein kaynaklarından aquafaba tozunun yumurta beyazı ikamesi olarak 

pankek örneklerinde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Pankek hamurlarının akış davranış 

özelliklerinin üssel model (Power Law) ile başarılı bir şekilde tanımlandığı ve hamur 

davranışının kayma ile incelen yapı olduğu belirlenmiştir. APS kullanımı ile pankek hamurunun 

reolojik özellikleri yumurta akı ile hazırlanan örneklere kıyasla değişiklik göstermektedir. 

Ancak, doğrusal bölgedeki G’ ve G" değerleri ile hamurların akış davranış indeksleri için farklı 

APS konsantrasyonlarından etkilenmemiştir.  Frekans tarama testi sonucunda elde edilen elastik 

modül değerlerine göre APS kullanımı örneklerin G’ değerlerinde artışa neden olmaktadır. 

Pankek örneklerinde APS kullanımı ile hamurların viskoz modül değerleri ise kontrol grubuna 

göre artış göstermektedir. Tüm örnek grupları için viskoz modül değerleri elastik modül 

değerlerinden daha düşük bulunmuştur. Buna bağlı olarak, hamur örneklerine ait kayıp tanjant 

değerleri (tan𝛿) 1’den küçük olarak bulunmakta ve elastik katı benzeri yapı görülmektedir. 

Sonuç olarak çalışma, yumurta beyazı ikamesi olarak aquafaba toz çözeltisi kullanımının uygun, 

ucuz ve sürdürülebilir bir alternatif olduğu ve elde edilen pankek örneklerinin yumurta beyazı 

ile elde edilen örneklerle benzer özellikler gösterebileceği ortaya konmuştur. 
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Özet 
Günümüzde gıda endüstrisinin de içinde bulunduğu birçok endüstride (ilaç, kozmetik, tekstil 

vs.) müsilajların kullanımına rastlanmaktadır. Çeşitli bileşimlere sahip kompleks 

karbonhidratlardan oluşan müsilajlar, hidroliz işlemi ile şeker ve üronik asit karışımı 

oluşturmaktadır. Müsilajların en önemli özellikleri, yüksek su emme ve jel oluşturma 

kapasitesine sahip olmalarıdır. Bunlara ek olarak, diyet lifi olarak gösterdiği performans 

nedeniyle de insan vücudu üzerine önemli bir etkiye sahiptir. Yüksek su emme kapasitesine 

sahip olması, alternatif bir hidrokolloid kaynağı olarak endüstriyel kullanım için uygun 

özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte müsilaj, viskoz çözelti ve jel 

oluşturma yeteneği nedeniyle de endüstrilerde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Müsilajlar 

bitkisel, hayvansal veya mikrobiyal kaynaklardan elde edilebilmektedir. Bitki kaynaklı 

müsilajlar, en çok tercih edilen ve kullanılan müsilajlardır. Yapısal olarak bitkisel müsilajlar, 

tanenler, alkaloidler ve steroidler gibi glikoproteinler ve çeşitli biyoaktif bileşenler içermektedir. 

Bu müsilajlar, bitkilerin basit bir şekilde kontrollü olarak işlenmesi ile yüksek verimde ve 

mevcut biyoaktif bileşenleri korunarak elde edilebilmektedir. Özellikle son yıllarda 

sürdürülebilir, çevre dostu ve minimum düzeyde işlenmiş gıda bileşenlerine olan talep 

artmaktadır. Bitkisel müsilajlar, insan sağlığına potansiyel etkileri olan, çevre dostu ve bitkisel 

kaynaklı ürünler arayan tüketicilerin isteklerini karşılamaktadır. Günümüzde tekrar 

kullanılamayan hammaddelerden üretilen sentetik polimerlerin kanserojen, toksik ve biyolojik 

olarak parçalanamaz olması gibi çeşitli olumsuz özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Bu 

nedenle sürdürülebilir, çevre dostu ve uygun maliyetli ürünlerin formülasyonunda doğal olarak 

üretilmiş bitki bazlı müsilajlar gibi biyopolimerlerin kullanımına önem verilmektedir. Gıda 

endüstrisinde farklı kaynaklardan elde edilen müsilajların çeşitli kullanımları mevcuttur. Son 

yıllarda işlenmiş gıdalarda kıvam arttırmak, jel oluşturmak ve emülsifiye etmek amacıyla 

müsilajların kullanımına olan ilgi artmaktadır. Aynı zamanda müsilajlar süt endüstrisinde 

özellikle dondurma, yoğurt ve aromalı sütler gibi ürünlerde stabilizatör olarak da 

kullanılmaktadır. Ek olarak, gıda endüstrisinde meyve dolgusu, süt bazlı içecekler, tatlılar ve 

reçeller gibi ürünlerde dokusal işlevsellik sunmak için müsilaj bazlı hidrokolloidler de 

kullanılmaktadır. Günümüzde bitkisel müsilaj bazlı kaplamalar ve filmler üzerine yoğun 

araştırmalar devam etmektedir. Önümüzdeki yıllarda özellikle gıda, ilaç ve kozmetik 

sektörlerinde müsilaj talebinde artış olacağı düşünülmektedir. Ancak endüstriler için önemli ve 

yeterli miktarda müsilaj mevcut olmadığından doğada kendiliğinden yetişen çoğu bitkinin 

içeriğinde bulunan müsilajların yani bitkisel müsilajların araştırılmasının ve kullanılmasının 

önemi gün geçtikçe daha fazla artmaktadır. Bu çalışmada bitkisel müsilajların araştırılması ve 

gıdalarda kullanılan bitkisel müsilajlar ile ilgili bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: müsilaj, bitkisel müsilaj, sürdürülebilir, çevre dostu, gıda 
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Abstract 
Today, mucilage is used in many industries (pharmaceuticals, cosmetics, textiles etc.) including 

the food industry. Mucilage, which consist of complex carbohydrates with various composition, 

form a mixture of sugar and uronic acid by the process of hydrolysis. The most important 

features of mucilage are their high-water absorption and gel-forming capacity. In addition to 

these, it has a significant effect on the human body due to its performance as dietary fiber. Its 

high-water absorption capacity shows that it has suitable properties for industrial use as an 

alternative source of hydrocolloid. In addition, mucilage has a wide range of uses in various 

industries due to its ability to form viscous solutions and gels. Mucilages can be obtained from 

plant, animal or microbial sources. Plant-derived mucilages are the most preferred and used 

mucilages. Structurally, plant-derived mucilage contains glycoproteins and various bioactive 

components such as tannins, alkaloids and steroids. These mucilages can be obtained with a 

simple controlled treatment of plants with high yield and preserving the available bioactive 

components. Especially in recent years, the demand for sustainable, environmentally friendly 

and minimally processed food ingredients has been increasing. Plant-derived mucilages meet 

the demands of consumers looking for environmentally friendly and plant-derived products with 

potential effects on human health. Today, it is known that synthetic polymers produced from 

not reusable raw materials have various negative properties such as being carcinogen, toxic and 

non-biodegradable. For this reason, importance is given to the use of biopolymers such as 

naturally produced plant-based mucilages in the formulation of sustainable, environmentally 

friendly and cost-effective products. There are various uses of mucilage from different sources 

in the food industry. In recent years, there has been an increasing interest in the use of mucilage 

to thicken, form gel and emulsify processed foods. At the same time, mucilages are used as 

stabilizers in the dairy industry, especially in products such as ice cream, yoghurt and flavored 

milk. In addition, mucilage-based hydrocolloids are also used in the food industry to offer 

textural functionality in products such as fruit fillings, milk-based beverages, desserts and jams. 

Today, intensive research continues on herbal mucilage-based coatings and films. It is thought 

that there will be an increase in the demand for mucilage in the coming years, especially in the 

food, pharmaceutical and cosmetic sectors. However, since there is not an important and 

sufficient amount of mucilage for industries, the importance of researching and using the 

mucilage, that is, herbal mucilages, which are found in the content of most plants that grow 

spontaneously in nature, is increasing day by day. In this study, it is aimed to investigate plant-

derived mucilages and to give information about herbal mucilages used in foods. 

Key words: mucilages, plant-derived mucilage, sustainability, environmentally friendly, food 

 

Giriş 

Son yıllarda nüfus artışı başta olmak üzere gıda fiyatlarındaki artışlar, tüketim alışkanlıklarının 

değişmesi, ekonomik krizlerin yaşanması, doğal kaynakların sınırlı olması, su kaynaklarının 

azalması, hızlı kentleşme gibi birçok etken sürdürülebilir gıdalara olan talebi arttırmıştır. 

Sürdürülebilirlik kavramı kısaca daimi olma yeteneği olarak tanımlanabilmektedir. 

Sürdürülebilir gıda sistemleri ise, doğal kaynakları koruyarak gelecek nesiller ve toplum için 

güvenilir gıda ve beslenme güvencesi sağlayan gıda sistemleridir. Sürdürülebilirlik kavramı 

çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik olarak üç temel üzerinde durmaktadır. 

Sürdürülebilir gıda sistemlerini doğru bir şekilde uygulayabilmek için gıdanın üretiminden, 

ambalajlanmasına, taşınmasına ve tüketim şekline kadar her şeyi gözden geçirerek çözümler 

üretilmesi gerekmektedir (TOB, 2021).  



Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Üzerine Araştırmalar 

314 

 

Günümüzde teknolojik ve işlevsel potansiyellere sahip sürdürülebilir, çevre dostu ve minimum 

düzeyde işlenmiş gıda bileşenlerine talep artmaktadır (Soukoulis et al., 2018). Özellikle bitkiler 

ve bitki tohumları uzun zamandır dünyanın her yerinde gıda amaçlı kullanılan besin 

kaynaklarıdır (Chiang et al., 2021). Bitkiler, yüksek molekül ağırlığına sahip viskoelastik yapıda 

“müsilaj” adı verilen bir madde üretmektedir (Chaboud, 1983). Müsilajlar, polisakkarit 

açısından zengin olup protein, lipit ve mineralleri de içermektedir (Jouki et al., 2013). Bitki 

türüne göre müsilajların salgılandığı kısımlar da değişmektedir. Müsilajlar, bitkinin kök, gövde, 

tohum veya yapraklarından salgılanabilmektedir (Galloway et al., 2020).  

Bitki bazlı müsilajların insan sağlığına olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Bitkisel 

müsilajların tüketimiyle, içerisinde bulunan çeşitli biyoaktif bileşenler sayesinde bağırsak 

mikrobiyota fonksiyonunun düzenlenmesi, toklukta artış yaşanması, hiperlipidemiye karşı 

olumlu etkiler gözlenmesi gibi çeşitli sağlık faydaları olduğu belirlenmiştir (Soukoulis et al., 

2018). Müsilajlar ince bağırsakta sindirilemediklerinden direkt kalın bağırsağa geçmekte ve 

kalın bağırsakta yararlı bağırsak bakterileri tarafından fermente edilip kolay emilebilen 

maddelere dönüştürülmektedir (Gowthamarajan et al., 2002).  

Bitkisel müsilajlar, gıda endüstrisinde birçok amaçla kullanılmaktadır. Son yıllarda bitkisel 

müsilajların gıdalarda kıvam arttırmak, jel oluşturmak ve emülsifiye etmek amaçlarıyla 

kullanımına olan ilgi artmaktadır. Bununla birlikte müsilajlarda bulunan polar hidrojen 

bağlarından dolayı kaplama materyali olarak kullanımına da rastlanmaktadır. Son yıllarda bazı 

meyvelerde, sebzelerde ve et ürünlerinde müsilajın yenilebilir film kaplama materyali olarak 

kullanımının araştırılmasında artış olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada bitkisel müsilajlar ve bu 

müsilajların gıdalarda kullanılması ile ilgili bilgi verilmesi amaçlanmıştır.  

Bitkisel Müsilajlar 

Çok sayıda polisakkarit bitkiler, algler, hayvanlar, bakteriler ve mantarlar dahil olmak üzere 

çeşitli canlı organizmalar tarafından biyosentetik olarak üretilmektedir (Gasperini et al., 2014). 

Bu polisakkaritler arasında en çok tercih edilen ve kullanılanlar bitki bazlı olanlardır. Bitkisel 

polimerler, gıda endüstrisinin de içinde bulunduğu birçok endüstride kullanılmaktadır. Bu 

polimerler gıda endüstrisinde genellikle yenilebilir film, emülgatör, jelleştirici, kıvam arttırıcı 

ve bağlayıcı olarak kullanılmaktadır. Gıda endüstrisinde yüksek talep gören bu polimerlerin 

tekstil, kağıt, ilaç ve kozmetik endüstrilerinde de kullanıldığı bilinmektedir (Singh and Barreca, 

2020). Günümüzde sentetik polimerlerin insan sağlığı üzerine zararlı etkileri olduğu çeşitli 

araştırmalarda kanıtlanmıştır. Son yıllarda tüketiciler çevre dostu, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir 

gıdaların formülasyonlarında bileşen olarak bitki bazlı biyopolimerlerin (müsilaj, selüloz, 

glukan, gamlar gibi) kullanılmasına ilgi göstermektedir (Freitas et al., 2015).  

Müsilajlar, gamlar ve glukanlar doğada fazla miktarlarda bulunan polisakkarit 

hidrokolloidleridir (Malviya et al., 2011). Müsilajlar, insan tüketimi açısından güvenli kabul 

edilen doğal polisakkaritlerden biridir (Chawla et al., 2020). Polisakkaritler, doğal yapıları 

gereği hidroliz sonucu belirsiz sayıda monosakkarit üretmektedir. Çeşitli bileşimlere sahip 

kompleks karbonhidratlardan oluşan müsilajlar, hidroliz işlemi sonucunda genellikle üronik asit 

ve şeker karışımı oluşturmaktadır. Yapısal olarak müsilaj, L-arabinoz, D-ksiloz, D-galaktoz, L-

ramnoz ve galakturonik asit monomerlerinden oluşan dallı yapılara sahip karbonhidratlardan 

oluşmaktadır. Ek olarak glikoproteinler, tanenler, alkaloidler ve steroidler gibi birçok biyoaktif 

bileşenleri de içermektedir. Müsilajlar, farmasötik ve tıbbi uygulamalarda çeşitli fizikokimyasal 

özelliklerinden dolayı yaygın olarak tercih edilmektedir. Ayrıca antioksidan özelliği ile 

yaşlanmayı azalttığı için kozmetik sektöründe de kullanılmaktadır. Su arıtma işlemlerinde ise 

müsilajların yüksek su emme özelliği dolayısıyla kullanımına rastlanmaktadır. Müsilajlar, 

mürekkep ve yapıştırıcı endüstrilerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Ek olarak, tekstil 
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endüstrisinde kullanılan nanolifleri geliştirmek amacıyla da müsilajlar kullanılmaktadır (Tosif 

et al., 2021). 

Hayvansal, bitkisel ve mikrobiyal kaynaklardan müsilaj elde edilebilmektedir. En çok tercih 

edilen müsilaj kaynağı bitkilerdir. Bitkilerin çeşitli kısımlarından müsilaj elde edilebilmektedir. 

Bitkisel müsilaj, bitkinin tohum, kabuk, yaprak ve tomurcuklarından elde edilebilmektedir. 

Bitki hücrelerinin içinde üretilen bu metabolize ürünler, üretilirken bitkiye herhangi bir zarar 

vermeden gerçekleşmektedir (Farooq et al., 2013). Müsilajlar, suda çözünebilen, yenebilir ve 

yapışkan özellikte bir maddedir. Bitkilerin çoğunda tohum kabuklarından müsilaj elde 

edilmektedir. Bu müsilaj üretme süreci miksospermi olarak adlandırılmaktadır. Bazı bitkiler ise 

bunu miksokarpi olarak bilinen meyve epikarpından üretmektedir. Tohum kabuğundan müsilaj 

elde eden bitkilerin daha çok Plantaginaceae, Acanthaceae, Linaceae ve Brassicaceae 

familyalarına ait olduğu; meyve kabuğundan müsilaj üreten bitkilerin ise daha çok Poaceae, 

Asteraceae ve Lamiaceae gibi familyalarda yaygın olarak bulunduğu görülmektedir (Viudes et 

al., 2020; Tosif et al., 2021). Doğada kendiliğinden yetişen çoğu bitkiden müsilaj elde 

edilebilmektedir. Bazı bitkisel müsilaj kaynakları Çizelge 1’de verilmektedir. 

Çizelge 1. Bazı bitkisel müsilaj kaynakları (Saju ve Sivaraman, 2021) 

Bitkinin Adı Bitkinin Botanik Adı Familyası Referans 

Aloe vera Aloe barbadensis L. Asphodelaceae Tunçay ve Kaya, 2021 

Japon gülü Hibiscus rosa-sinensis L. Malvaceae Vignesh and Nair, 2018 

Çiya  Salvia hispanica L. Lamiaceae Ramos et al., 2021 

Kaktüs inciri Opuntia ficus-indica L. Cactaceae Matsuhiro et al., 2006 

Bamya Abelmoschus esculentus L. Malvaceae Dantas et al., 2021 

Ayva Cydonia oblonga L. Rosaceae Jouki et al., 2013 

Ebegümeci Malva parviflora L. Malvaceae Munir et al., 2021 

Keten tohumu Linum usitatissimum L. Linaceae Jhala and Hall, 2010 

Fesleğen Ocimum basilicum L.  Lamiaceae Al-Hamdani et al., 2021 

Tere Lepidium sativum L. Cruciferae Başağaoğlu ve Kavalalı, 2019 

 

Bitkilerde bulunan müsilaj, meyvenin etrafında jel benzeri bir yapı geliştirmektedir. Bu nedenle 

tohumların tamamen kuruması önlenerek nem korunmaktadır. Müsilajın bitkilerdeki 

nemlendirici görevinin yanı sıra enerji deposu görevi gördüğü de bilinmektedir (Zhang et al., 

2020). Ayrıca çimlenmenin kontrolünde ve toprak yapışmasının sağlanmasında da önemli rol 

oynamaktadır. Bitkilerin köklerinde bulunan müsilajlara kısaca kök müsilajı denmektedir. Kök 

müsilajları kök sınır hücreleri ve polisakkaritlerden oluşmaktadır. Bunlar flavonoidler, fenolik 

asitler, antibiyotikler, şekerler, peroksidaz, proteinler, antosiyaninler, amino asitler ve 

galaktosidaz gibi kimyasal maddeler üretmektedir (Cai et al., 2013). İçerdiği bu gibi biyoaktif 

bileşenler sayesinde müsilajlar, fonksiyonel özellik olarak gıdalarda oldukça önemli bir yere 

sahiptir.  

Bitkisel Müsilajların Yapısı  

Müsilaj kısaca, insan sağlığına yararları olan farklı fonksiyonel bileşenler oluşturabilen suda 

çözünür bir bileşen olarak tanımlanmaktadır (Soukoulis et al., 2018). Genellikle müsilaj ve gam 

birbirleriyle karıştırılmaktadır. İkisi de organik asitlerle bağlantılı olan monosakkaritleri içeren 

hidrokolloidlerin alt grubu olup su varlığında yapışkan bir çözelti veya jelimsi bir yapı oluşturan 

hidrofilik ve hidrokolloid bileşenler nedeniyle birbirine yakındır (Singh and Barreca, 2020). 
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Bitki hidrokolloidleri yani müsilajlar ve gamlar, uranik asit kalıntılarına glikozidik bağlarla 

bağlanan pentoz, galaktoz ve metil pentoz şekeri içermektedir (Cai et al., 2013). Bitkilerde 

bulunan müsilaj, ramnogalakturonanlar içeren pektinlerden ve arabinoksilanlar içeren 

hemiselülozlardan oluşmaktadır (Vardhanabhuti and Ikeda, 2006). Ayrıca müsilajlarda hem 

karboksil hem de hidroksil grupları içeren fonksiyonel gruplar da bulunmaktadır. Bunlar 

polielektrolit görevi görmektedir (Hesarinejad et al., 2018).  

Müsilajların ana bileşenleri proteinler, lipitler, polisakkaritler ve minerallerdir. Birçok bitki baz 

alındığında, bitki kökleri ve tohumları tarafından salgılanan müsilaj bileşenlerinin oranları %83 

polisakkarit, %8 protein, %6 mineral, %3 lipit olarak belirlenmiştir (Nazari, 2021). 

Bitkisel Müsilajların Ekstraksiyonu 

Bitkilerin yaprak, gövde, tohum ve kök bölümlerinden ekstrakte edilebilen müsilaj, gıda 

endüstrisi başta olmak üzere birçok endüstride kullanılmaktadır. Müsilajlar, gıda ve farmasötik 

uygulamalarda değerli bir polisakkarit kaynağı olarak görülmektedir. Yapılan çalışmalarda, 

verimli bir şekilde müsilaj elde etmenin ekstraksiyon yöntemine ve ekstraksiyon koşullarına 

göre büyük ölçüde değişebildiği belirlenmiştir (Nayak et al., 2013). Bu nedenle bitkilerden elde 

edilecek olan müsilajların doğru ekstraksiyon yöntemi ve koşulları (sıcaklık, pH, tohum:su oranı 

gibi) seçilerek üretilmesi önem taşımaktadır. 

Bitkilerden müsilaj ekstraksiyonu işleminde genellikle solvent ekstraksiyonu yöntemi 

kullanılmaktadır. Solvent ekstraksiyonu, maserasyon olarak da ifade edilen bekletme aşaması 

ve çökeltme aşaması olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Müsilaj ekstraksiyonunda 

maserasyon aşaması basit bir yöntem olduğu için tercih edilmektedir. Bunun yanında 

maserasyon işleminin dezavantajları ise verimin düşük olması ve ekstraksiyon süresinin uzun 

olmasıdır (Souza et al., 2020). Bu ekstraksiyon yönteminde hammadde, seçilen çözücü içinde 

oda sıcaklığında düzenli çalkalama ile ıslatılmaktadır. Çeşitli çalışmalar sonucunda, müsilaj su 

ile ekstrakte edildiğinde alkali ve asit ile ekstraksiyonuna göre daha viskoz bir yapı 

göstermektedir. Sürekli çalkalanarak karıştırılan çözelti daha sonra filtrelenmekte ve süzüntüye 

alkol ilave edilerek müsilajın çökmesi sağlanmaktadır. Son ürün olarak toz formda müsilaj elde 

edilmek isteniyorsa çöken müsilaj, dondurarak kurutma yöntemi ya da düşük sıcaklıklarda 

etüvde kurutma yöntemi kullanılarak elde edilmektedir (Nayak et al., 2010; Tosif et al., 2021).  

Bitkilerin çeşitli bölümlerinden müsilajın ekstrakte edilmesinde sıklıkla kullanılan solvent 

ekstraksiyonu dışındaki bir diğer yöntem ise mikrodalga destekli ekstraksiyon yöntemidir. Bu 

yöntemle daha verimli bir ekstraksiyon yapılabilmekte ve geleneksel yönteme göre daha kısa 

zamanda daha az çözücü kullanılarak yapılabildiğinden potansiyel olarak alternatif bir 

ekstraksiyon yöntemi olmaktadır. Yapılan birkaç çalışmada, müsilajın geleneksel sıcak su 

yöntemiyle ekstraksiyonun, ısıya duyarlı bileşiklerde kayba yol açtığı belirlenmiştir. Bu 

dezavantajı ortadan kaldırmak için mikrodalga destekli ekstraksiyon kullanılmasının müsilaj 

verimi açısından da uygun olacağı saptanmıştır (Tosif et al., 2021). Bazı bitkilerin çeşitli 

kısımlarından ekstraksiyon işlemi ile elde edilen müsilajın verim yüzdeleri Çizelge 2’de 

verilmektedir.  
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Çizelge 2. Bazı bitkisel müsilaj kaynakları ve ekstraksiyon işlemi sonrası müsilaj verimleri 

(Tosif et al., 2021) 

Bitkisel Müsilaj Kaynakları 

Müsilajın 

Bulunduğu 

Kısım 

Müsilaj 

Verimi 
Referans 

Hibiscus rosa-sinensis L. (Japon gülü) Yaprak %21,41 Vignesh and Nair, 2018 

Trigonella foenum-graecum L.  

(Çemen otu) 
Tohum %17,36 Nayak et al., 2013 

Linum usitatissimum L. (Keten) Tohum %7,3 Rashid et al., 2019 

Opuntia ficus-indica L. (Kaktüs inciri) Meyve %3,8 Matsuhiro et al., 2006 

Salvia hispanica L. (Çiya) Tohum %7,9 ± 1,5 Ramos et al., 2021 

Plantago ovata L. (Karnıyarık otu) Tohum %37,58 - 52,29 Souza et al., 2020 

Malva parviflora L. (Ebegümeci) Yaprak %7,50 Munir et al., 2021 

 

Bitkisel Müsilajların Gıdalarda Kullanımı 

Gıda endüstrisinde müsilajlar, en çok hidrokolloid özelliği nedeniyle kullanılmaktadır. 

Hidrokolloidler, eklendikleri gıdaların viskozite, kıvam, sertlik, akışkanlık gibi özelliklerini 

iyileştiren, su bağlama kapasiteleri ve moleküler ağırlıkları yüksek, suda çözünebilen 

maddelerdir. Bu hidrokolloidler genellikle koyulaştırıcı, stabilizatör, diyet lifi ve yağ ikamesi 

olarak kullanılmaktadır (Tosif et al., 2021). Son yıllarda ise hidrokolloidler gıda endüstrisinde 

yenilebilir kaplama uygulamalarında kullanılmaya başlanmıştır.  

Bitkisel müsilajların kendilerine özgü fizikokimyasal ve yapısal özelliklerinden dolayı yağ ve 

su tutma kapasiteleri oldukça yüksektir. İçerdikleri müsilaj konsantrasyonu, üronik asit içeriği, 

pH gibi özelliklerine bağlı olarak bitkisel müsilajların yağ ve su tutma kapasiteleri, ticari 

jelatinler, guar gam ve nişasta ile eşit veya onlardan yüksektir (Soukoulis et al., 2018).  

Bitki bazlı müsilajlardan en çok kullanılanları çiya, keten tohumu ve bamya tohumu 

müsilajlarıdır. Bamya tohumu müsilajları gıdalara genellikle yağ ve su emme, emülsiyon 

stabilitesi, köpük oluşturma ve emülsifiye etme kapasitesi özelliklerini iyileştirmek amacıyla 

eklenmektedir. Keten tohumu müsilajları ise gıdalarda su tutma kapasitesini iyileştirmek ve 

koyulaştırıcı, jelleştirici, emülsifiye edici, köpük oluşturucu ajan amacıyla eklenmektedir. Çiya 

müsilajları gıdalara çoğunlukla stabilize edici, koyulaştırıcı, emüsifiye edici ajan ve yağ ikamesi 

olarak eklenmektedir (Tosif et al., 2021). 

Son yıllarda bitki kaynaklı polimerlerin sentetik polimerler yerine gıdalara ilave edilmesi sık 

karşılaşılan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Gıdalara eklenen bitkisel polimerler 

genellikle koyulaştırıcı veya emülgatör amacıyla kullanılmaktadır. Bitkilerden elde edilen 

müsilajlar esneklik özelliklerinden dolayı, gıda endüstrisinde yenilebilir film veya yenilebilir 

kaplama olarak kullanılabilmektedir (Viudes et al., 2020). Ayrıca bitkisel müsilajlar gıda 

endüstrisinde birçok gıdaya (süt ürünleri, fırın ve tahıl ürünleri gibi) çeşitli amaçlarla 

(stabilizatör, emülgatör, yağ ikamesi, yumurta ikamesi gibi) da eklenmektedir. Bazı bitkisel 

müsilajların çeşitli gıdalardaki kullanım amaçları Çizelge 3’te verilmektedir. 
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Çizelge 3. Bazı bitkisel müsilajlar ve gıdalarda kullanımı (Soukoulis et al., 2018) 

Bitkisel Müsilaj 

Kaynağı 

Müsilajın 

Bulunduğu 

Kısım 

Kullanılan 

Gıda 

Ürünü 

Kullanım Amacı Referans 

Cydonia oblonga L. 

(Ayva) 
Tohum 

Yenilebilir 

film 
Film oluşturmak Jouki et al., 2013 

Salvia hispanica L. 

(Çiya) 
Tohum Ekmek Yağ ikamesi 

Fernandes and Salas-

Mellado, 2017 

Linum usitatissimum 

L. (Keten)  
Tohum 

Glutensiz 

ekmek 

Yeni bir yapı 

oluşturmak 
Korus et al., 2015 

Ocimum basilicum L. 

(Fesleğen) 
Tohum Dondurma Stabilizatör 

BahramParvar and 

Goff, 2013 

Salvia hispanica L. 

(Çiya) 
Tohum Kek Yağ ikamesi 

Fernandes and Salas-

Mellado, 2017 

Linum usitatissimum 

L. (Keten) 
Tohum Noodle 

Fonksiyonel gıda 

özelliği oluşturmak 
Zhu and Li, 2019 

Salvia hispanica L. 

(Çiya) 
Tohum 

Portakal 

suyu 

Nanokapsülleme 

materyali  
Stefani et al., 2018 

Cydonia oblonga L. 

(Ayva) 
Tohum Sütlü tatlı Kaplama materyali 

Dokoohaki et al., 

2019 

 

Gıda endüstrisinde süt ürünlerinin üretimi sırasında müsilajlar çoğunlukla koyulaştırıcı ve 

kolloid stabilize edici özelliklerinden dolayı eklenmektedir. Fırın ve tahıl ürünleri üretiminde 

kullanılan müsilajlar ise genellikle raf ömrünün uzatılması yani bayatlamanın önlenmesi ve son 

üründeki istenen dokunun iyileştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Son zamanlarda hamur ve 

pişirme özelliklerini geliştirmek amacıyla bitkisel müsilajların kullanılmasıyla glutensiz fırın 

ürünlerinin dokularının iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır (Soukoulis et al., 2018). 

Çiya müsilajıyla zenginleştirilmiş glutensiz makarna üretilen bir çalışmada ürünün özellikleri 

incelenmiştir. Çalışma sonucunda, çiya müsilajı ilave edilmesiyle son ürünün pişme kalitesinin 

iyileştiği görülmüştür. Aynı zamanda çözünür ve çözünmeyen lif, polifenol ve protein 

içeriğinde de artış olduğu belirlenmiştir (Menga et al., 2017). 

 

Enkapsülasyon işlemi, gıda bileşenlerinin depolanması sırasındaki özelliklere fayda sağlamanın 

yanında hedeflenen bileşiklerin stabilitesini iyileştirmek için de gıda endüstrisinde kullanılan 

önemli bir tekniktir (Nourozi and Sayyari, 2020). Bu teknik, genellikle aroma endüstrisinde 

polifenollerin karakteristik keskinliği ve acılığı gibi istenmeyen tatları gizlemek amacıyla 

kullanılmaktadır. Biyoaktif bileşenlerin enkapsülasyonunda en önemli adım duvar veya dolgu 

malzemesinin hazırlanmasıdır. Bitkisel müsilajlar son yıllarda, çeşitli enkapsülasyon 

uygulamalarında kaplama malzemesi olarak kullanılması amacıyla araştırılmaktadır. 

Müsilajların yüksek moleküler ağırlıklarından dolayı daha önemli maddeleri tutabileceği ve 

stabiliteyi de arttırabileceği düşünülmektedir (Tosif et al., 2021).  

Bitki bazlı müsilajların bir diğer kullanım alanı ise gıda emülsiyonlarıdır. Bitkisel müsilajların 

gıdalara eklenmesiyle stabilize edilmiş yağ ve su emülsiyonlarının çeşitli uygulamalarından 

başarılı sonuçlar alındığı belirlenmiştir (Soukoulis et al., 2018).  

Son yıllarda gıda ambalajlamasında da bitkisel müsilajların kullanımına rastlanmaktadır. Gıda 

ambalajlamasında bitki bazlı müsilajların kullanılmasıyla çevre dostu, biyolojik olarak 

parçalanabilen ve sürdürülebilir özelliklere sahip ürünler elde edilmektedir (Soukoulis et al., 

2018). Bitkisel müsilajların gıda ambalajlarında kullanılmasıyla ürünlerin raf ömründe artış ve 

nem kaybında da azalma olabilmektedir (Mir et al., 2018).  
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Kekik veya kekik esansiyel yağı içeren ayva çekirdeği müsilajı bazlı yenilebilir filmlerin 

alabalık filetolarında kullanıldığı bir çalışmada, ayva çekirdeği müsilajının antioksidan ve 

emülsifiye edici özelliğinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda bu filmlerin soğutulmuş 

alabalık filetolarına uygulanmasıyla raf ömrünün 11 gün arttığı saptanmıştır (Jouki et al., 2014). 

Bazı bitkisel müsilajların yenilebilir kaplama malzemesi olarak gıdalardaki kullanımlarına 

ilişkin çalışmalar Çizelge 4’te verilmektedir. 

Çizelge 4. Bazı bitki bazlı müsilajlar ve kaplama malzemesi olarak kullanıldığı gıdalar  

                 (Tosif et al., 2021) 

Bitkisel Müsilaj Kaynağı 

Kaplama malzemesi 

olarak kullanıldığı 

gıdalar 

Referans 

Ayva (Cydonia oblonga L.) çekirdeği 
Yemeye hazır 

mandalina dilimi 
Elmacı ve Kozlu, 2020 

Fesleğen (Ocimum basilicum L.) tohumu 

(Filiskin esansiyel yağı ile) 
Dana eti Tanavar et al., 2021 

Lepidium perfoliatum L. tohumu  

(Hindiba esansiyel yağı ile) 
Dana eti Behbahani et al., 2021 

Kaktüs (Opuntia ficus-indica L.) yaprakları İncir Allegra et al., 2017 

Alyssum homolocarpum L. tohumu  

(Lavanta esansiyel yağı ile) 
Devekuşu eti Heydari et al., 2020 

Kaktüs (Opuntia ficus-indica L.) kökleri Çilek Del-Valle et al., 2005 

Lallemantia royleana L. tohumu Dana eti dilimleri Behbahani and Fooladi, 2018 

Kaktüs (Opuntia ficus-indica L.) yaprakları Kivi dilimleri Allegra et al., 2016 

Japon gülü (Hibiscus rosa-sinensis L.)  Domates Vignesh and Nair, 2019 

Aloe vera (Aloe barbadensis L.) yaprakları  Elma dilimleri Song et al., 2013 

Keten (Linum usitatissimum L.) tohumu 

(Ksantan gam ile) 
Çedar peyniri 

Soleimani-Rambod et al., 

2018 

 

Bitkisel Müsilajların Avantajları ve Dezavantajları 

Bitkisel müsilajların birçok avantajı bulunmaktadır. Bunlardan ilki kolaylıkla bulunabilir 

olmasıdır. Doğada kendiliğinden yetişen çoğu bitkinin içerisinde müsilaj bulunmaktadır. 

Gelişmekte olan çoğu ülke son yıllarda müsilaj üreten bitkilerin yetiştirilmesini teşvik 

etmektedir. Müsilajların kolaylıkla bulunabilir olması ucuz bir kaynak olması özelliğini de 

beraberinde getirmektedir. Doğal kaynaklardan üretilen müsilajlar, sentetik polimerlere göre 

üretim maliyeti olarak çok daha düşüktür. Müsilajların bir diğer avantajı ise çevre dostu, 

biyouyumlu ve sürdürülebilir olmalarıdır. Bu bitki bazlı polimerlerin büyük kısmını 

karbonhidratlar oluşturduğundan yüksek oranda biyouyumlu oldukları bilinmektedir. Ayrıca 

müsilajların üretim faaliyetleri basit, kolay ve çevreye zararı dokunmayacak şekilde olduğundan 

çevre dostu olarak kabul edilmektedir. Ek olarak, müsilajlar toksik ve tahriş edici değildir 

(Haruna et al., 2016; Saju and Sivaraman, 2021). Tüm bu özellikler göz önüne alındığında 

müsilajların sürdürülebilir özellikte olduğu sonucuna varılmaktadır.  

Müsilajların birçok avantajının bulunmasının yanında dezavantajları da bulunmaktadır. 

Genellikle müsilajların su içeriği yüksektir ve yapısal olarak da büyük bir kısmı 

karbonhidratlardan oluşmaktadır. Bu nedenle hava ile teması sırasında mikrobiyal üreme riski 

oluşmaktadır. Ancak koruyucu olarak antimikrobiyal maddelerin dikkatli kullanımı ile bu riskin 
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önüne geçilebilmektedir. Bitkisel müsilajların bir diğer dezavantajı ise verimdeki tutarsızlıktır. 

Müsilaj üretimi verimi, çevresel ve mevsimsel faktörlere bağlı olarak değişim göstermektedir. 

Bu nedenle üretim her zaman aynı miktarlarda ve verimlerde gerçekleşmemektedir. Bitkisel 

müsilajların viskozitesi, su ile temas ettiğinde artış göstermektedir. Depolama sırasında, 

müsilajların içinde bulunan monosakkaritlerin polisakkaritlere ve bunların türevlerine 

dönüşmesi sebebiyle müsilajın viskozitesi azalmaktadır. Bu olay depolama sırasındaki reolojide 

düşmeye neden olduğundan çoğunlukla istenmeyen bir durumdur (Haruna et al., 2016; Saju and 

Sivaraman, 2021). 

 

Sonuç 

Son yıllarda gıda endüstrisi başta olmak üzere ilaç, kozmetik, tekstil gibi birçok endüstride 

müsilajlar yüksek talep görmektedir. Müsilajlar, çeşitli uygulamaları ve avantajları nedeniyle 

diğer karbonhidrat kaynaklı polimerlerden daha fazla tercih edilmektedir. Özellikle bitkisel 

müsilajlar, endüstride en sık kullanılan müsilaj çeşitleridir. Bitkisel müsilajlar, doğada 

kendiliğinden yetişen çoğu bitkinin içinde bulunmaktadır. Bitkilerin kök, gövde, tohum ve 

yaprak gibi kısımlarından müsilajlar elde edilebilmektedir. Bitkisel müsilajların kolayca 

bulunabilir kaynaklara sahip olmasının yanında bitkilerden müsilaj ekstraksiyonu da basit ve 

kolay bir işlemdir. Müsilajların çeşitli avantajlarının yanında dezavantajları da vardır. Bitkisel 

müsilajların, yüksek miktarda nem içeriğine sahip olmaları nedeniyle mikrobiyal üreme 

açısından dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunun yanında bir diğer dezavantaj ise verimdeki 

tutarsızlıktır. Bitkisel müsilajların verimi, bitkinin çeşidinden toplanma mevsimine kadar birçok 

koşula göre değişmektedir. 

Günümüzde özellikle sürdürülebilir, minimum düzeyde işlenmiş ve çevre dostu gıdalara talep 

artmaktadır. Bu yüzden bitkisel müsilajların gıdalarda çeşitli uygulamalarına dair çalışmalar da 

artmaktadır. Bitkisel müsilajlar gıdalarda çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Özellikle gıda 

endüstrisinde müsilajların film kaplama materyali, emülgatör, stabilizatör, jelleştirici, 

koyulaştırıcı ve yağ ikamesi olarak kullanımına sıklıkla rastlanmaktadır. Müsilajların tüm bu 

özelliklerinin yanında insan beslenmesi açısından sağlık faydaları da bulunmaktadır. Müsilajlar, 

glikoproteinler, tanenler, alkaloidler, steroidler gibi birçok biyoaktif bileşen içermektedir. 

İçerdiği biyoaktif bileşenler sayesinde özellikle bağırsak mikrobiyotasının düzenlenmesinde 

olumlu etkiler göstermektedir.  

Sürdürülebilir ve çevre dostu karakterlerinden dolayı gıda endüstrisi başta olmak üzere birçok 

endüstride müsilajlara olan ilginin gün geçtikçe daha fazla artması beklenmektedir. Bununla 

birlikte, endüstriler için yeterli miktarda müsilaj mevcut değildir. Bu yüzden doğada 

kendiliğinden yetişen, çevre dostu, sürdürülebilir özellikte, toksik olmayan, ucuz ve kolaylıkla 

bulunabilir bir kaynak olan bitkisel müsilajların araştırılması önem taşımaktadır.   
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Özet 
Nüfus artış hızına bağlı olarak mevcut kaynakların aşırı miktarda kullanımı ve artan gıda üretimi 

beraberinde çevresel, sosyal ve ekonomik pek çok sorun getirmektedir. Gelecek nesillerin 

sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşabilmesi için mevcut kaynakların korunması ve gıda üretim 

sistemlerinin, çevreye zararlı olmayan, ekonomik ve kolay ulaşılabilir bir politika izlemesi 

gerekmektedir. Sürdürülebilir gıda sistemleri ile birçok gıda ürününde çevreci, ekonomik ve 

besin kalitesi toplumun her kesimine uygun olacak yeni alternatifler ortaya çıkmaktadır. Süt 

sektöründe ise süte alternatif olarak bitkisel içeceklerin kullanımına olan talep artmıştır. Bitkisel 

süt alternatiflerine olan talebin giderek artmasındaki en önemli faktörler hayvansal gıda üretimi 

ile bağlantılı olan sera gazı emisyonu, laktoz intoleransı, inek sütü proteini alerjisi, 

hiperkolesterolemi gibi sağlık sorunları ve vegan/vejeteryan diyet tercihine sahip kişiler 

olmaktadır. Süt ve süt ürünlerine alternatif bitkisel içeceklerin kullanımı ile; i) çevresel açıdan 

hayvansal gıda üretiminin sera gazı emisyonu, karbon ve su ayak izi üzerine olumlu etki 

sağlaması, ii) hiperkolesterolemi ve koroner kalp hastalığı gibi sağlık problemleri olan ve 

vegan/vejeteryan diyet tercihine sahip kişiler için alternatif gıda kaynaklarının ortaya çıkması, 

iii) ekonomik açıdan ise ürün verimliliğini arttırması ile sağlamaktadır. Bütün bu faktörler göz 

önüne alındığında çevresel, sosyal ve ekonomik olumsuz etkileri en aza indirilmiş, sağlıklı gıda 

üretimi prensibi ile sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşturulabilmektedir. Bu çalışmada süt 

alternatifi bitkisel kaynaklar, bu kaynakların süt ile kıyaslandığında çevre üzerine etkileri ve 

vegan/vejeteryan beslenmesinde üretilen süt alternatifi gıda üretiminde sürdürülebilirlik 

kavramları ele alınarak değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bitkisel süt alternatifleri, vegan/vejeteryan, sürdürülebilir gıda 

 

Giriş 

Araştırmalar neticesinde 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 10 milyara ulaşabileceği tahmin 

edilmektedir. Artan insan nüfusu ile 10 milyar insanı besleyecek kadar gıda üretmek için gıda 

üretiminin önümüzdeki 25 yıl içinde yaklaşık %70 oranında artması gerekeceği belirlenmiştir. 

Artan bir nüfusu beslemek, insan ve çevre sağlığı için iyi olan bir sürdürülebilir gıda sistemine 

dikkat etmeyi gerektirir. FAO, sürdürülebilir bir gıda sistemini, gıda güvenliğini ve gelecek 

nesiller için beslenmeyi sağlayacak ekonomik, sosyal ve çevresel temelleri tehlikeye atmayacak 

şekilde herkes için gıda güvenliği ve beslenme sağlayan bir sistem olarak tanımlamaktadır. 

Sürdürülebilir bir gıda sisteminin dört alanı, çevresel faktörleri, sosyal faktörleri, ekonomik 

faktörleri ve beslenme dahil sağlık faktörlerini kapsar. Süt ürünleri, özellikle hızlı nüfus artışı 

döneminde insanları beslemede önemli bir rol oynayacak şekilde benzersiz bir konuma sahiptir 

(Kanter, 2021). Yaklaşık 8000 yıldır insan beslenmesinde en önemli parça olan süt ürünleri 

kalsiyum, proteinler, vitaminler, potasyum ve fosfor bakımından yüksek değere sahip olmaları 

nedeniyle değerli bir gıdadır. Süt; protein, yağ, vitaminler ve selenyum gibi birçok makro besin 

öğesi içerir. Tüm bunlar büyümeye ve gelişmeye katkıda bulunur (Tulashie ve ark., 2022). 

Ancak son yıllarda vegan/vejeteryan tüketim ihtiyacı, besinsel içerik, karbon emisyonu, laktoz 
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intoleransı gibi faktörler neticesinde bitkisel süt endüstrisine olan talep giderek artmaktadır. 

Günümüzde bitkisel süt alternatifine olan talebin artması, ürün çeşitliliğini ve pazar 

büyüklüğünü genişletmektedir (Besir ve ark., 2022). Bitki bazlı süt alternatifi pazarına olan 

talebin 2021’den 2028 yılına kadar söz konusu değerin 20,5 milyar ABD doları, 2031 yılına 

kadar ise toplam piyasa değerinin 30,79 milyar ABD dolarına ulaşması beklenmektedir. Bitki 

bazlı süt alternatifleri, öncelikle inek sütü alerjisi, bitki bazlı sütün laktoz içermemesi ve 

dolayısıyla laktoz intoleransı olan tüketiciler için tercih edilen bir alternatif olması, yüksek 

kalori alımı ve hiperkolesterolemi prevalansı gibi sağlık konuları ile ilgili faktörler nedeniyle en 

popüler vegan ürünlerdendir (Besir ve ark., 2022; Pointke ve ark., 2022). Bu çalışmada süt 

alternatifi bitkisel kaynaklar değerlendirilip bunların çevre ve sağlık üzerine etkileri ve 

vegan/vejeteryan diyet ile birlikte sürdürülebilirlik kavramı ele alınmıştır. 

Bitki Bazlı Süt Ürünü Alternatifleri 

Bitki bazlı süt alternatifleri uzun süredir tercih ediliyor olsa da son zamanlarda dünya çapında 

trend olup inek sütüne alternatif olarak tüketilmektedir (Kıyak ve Bayır, 2022). 1308/2013 

yönetmeliğine göre bitki bazlı içecekler için “süt” tabirini kullanmak mümkün olmamaktadır 

(EU Council Regulation, 2013). Sadece sağımla elde edilene “süt” denilebildiğinden bitkisel 

kaynaklardan elde edilen tüm ürünler “içecek” olarak adlandırılmaktadır (Verduci ve ark., 

2019).  Süt ürünü olmayan bu alternatif ürünlere yönelik artan ilgi; laktoz intoleransı, inek sütü 

alerjisi ve hiperkolesterolemi gibi sağlık durumlarına olumlu etkilerinin yanında vejetaryen, 

vegan ve esnek diyetlere duyulan talep gibi farklı tüketici faktörlerinden de kaynaklanmaktadır. 

Bitki bazlı süt ürünlerine olan talebin bu kadar artmasının bir diğer nedeni ise sürdürülebilirlik 

özellikleridir (Kıyak ve Bayır, 2022). Batı ülkelerinde, bitki bazlı süt alternatiflerinin kullanımı 

sadece bir içecek olarak değil aynı zamanda bir içerik olarak tariflerde de yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Sethi ve ark., 2016). Bitki bazlı süt alternatifleri bitki materyalinin suda 

ezilmesiyle ekstrakte edilen ve homojenizasyonla görünüm, ağız hissi, tat ve raf ömrü açısından 

inek sütüne oldukça benzer olacak şekilde tasarlanmış sıvılardır. Böylece benzer uygulamalar 

için kullanılabilmektedirler (Pointke ve ark., 2022). Tüm bitki bazlı sütler, laktoz intoleransı 

olan veya süt proteinlerine alerjisi olan tüketiciler tarafından laktozsuz, kolesterolsüz ve düşük 

kalorili olmaları gibi ortak faydaları nedeniyle inek sütüne tercih edilmektedir (Sethi ve ark., 

2016). Günümüzde bitki bazlı süt analogları ticari olarak baklagiller, kabuklu kuruyemişler, 

yağlı tohumlar gibi çeşitli bitkiler ile sağlanmaktadır (Kıyak ve Bayır, 2022). Bitki bazlı süt 

alternatiflerinin hammaddelerine göre (baklagiller, kabuklu yemişler, tahıllar, yarı tahıllar, yağlı 

tohumlar) genel sınıflandırması şu anda literatürde uygulanmaktadır (Pointke ve ark., 2022). 

Bunlar aşağıdaki gibidir: 

a) Tahıl bazlı: Yulaf sütü, Pirinç sütü, Buğday sütü, Mısır sütü  

b) Baklagil bazlı: Soya sütü, Fıstık sütü, Acı bakla sütü, Börülce sütü 

c) Kuruyemiş bazlı: Hindistan cevizi sütü, Fındık sütü, Badem sütü, Fıstık sütü, Ceviz 

sütü 

d) Tohum bazlı: Kenevir sütü, Susam sütü, Keten sütü, Ayçiçeği sütü 

e) Yarı tahıl tahıl bazlı: Kinoa sütü, Teff sütü, Amaranth sütü (Sethi ve ark., 2016). 

Soya ve Süt Alternatifi Olarak Kullanımı 

Soya fasulyesi, ekonomik bir protein kaynağı olması nedeniyle son yıllarda özellikle gelişmiş 

ülkelerde olmak üzere tüm dünyada oldukça önem gösterilen bir gıda haline gelmiştir (Çakmak, 

2019). Kuru soya fasulyesi yaklaşık olarak %40 protein, %20 yağ, %35 karbonhidrat ve %5 kül 

içermektedir (Sethi ve ark., 2016). İzoflavonlar, soya fasulyesinin faydalı etkilerinden sorumlu 

fonksiyonel olarak aktif bileşen olarak bilinmektedir (Sethi ve ark., 2016). İzoflavonlar; meme 

ve prostat kanserine, kardiyovasküler hastalıklara, kemikleri güçlendirmeye, kanseri önlemeye 
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ve osteoporoza karşı koruyucu etkileri ile iyi bilinmektedir (Sethi ve ark., 2016; Benedetti ve 

ark., 2016; Çakmak, 2019). Bunun yanında soya proteinlerinin de çeşitli hastalıklara karşı 

koruyucu ve tedavi edici faydalar sağladığı bilinmektedir. Soya fasulyesinin bir diğer önemli 

bileşeni, prebiyotik etkilere sahip olan oligosakkaritlerdir ve araştırmalar, tüketimlerinin kan 

kolesterolünü ve kan basıncını düşürme ve bazı kanser türlerini önleme gibi çeşitli sağlık 

yararları ile ilişkili olduğunu göstermiştir (Benedetti ve ark., 2016). Soya, sentetik östrojen gibi 

davranan ve menopoz semptomlarının bazılarını hafifletmeye yardımcı olabilecek 

fitoöstrojenler içerir. Ayrıca yüksek lif seviyelerine sahip olması da kan kolesterol seviyelerini 

düşürmede etkilidir (Katz, 2018). Yüksek oranda izoflavan, B grubu vitaminleri ve omega-3 

içermesi, doymamış yağ asitlerince zengin olması, glutensiz, laktozsuz ve kafeinsiz olması da 

onun popüler olmasında etkili olmuştur (Çakmak, 2019).  

İnsan ve inek sütüne alternatif nitelikte olup bitkiler içerisinde en iyi aminoasit dizilimine sahip 

olması onun bu popülaritesini giderek arttırmaktadır. Hayvansal protein kaynaklarının sınırlı ve 

pahalı olması insanların yeni protein kaynakları araştırmalarına yönelmesine neden olmuştur. 

Soya içeceği de pahalı olmadığı ve yüksek kaliteli bir protein kaynağı olduğundan dolayı 

günümüzde alternatif bir gıda maddesi olarak yerini almaktadır (Çakmak, 2019). Soya 

içeceğinin kullanımı ilk olarak yaklaşık 2000 yıl kadar önce Çin'de rapor edilmiştir. Soya 

içeceği, süt arzının yetersiz olduğu nüfusa besin sağlama amacına hizmet eden ilk bitki bazlı süt 

alternatifi olmuştur (Sethi ve ark., 2016). USDA (Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı) 

Gıda Bileşimi veri tabanlarına göre soya ve soya ürünleri, yüksek protein içeriği (36.49 

mg/100g) nedeniyle vejetaryenler arasında yerini almayı başarmıştır (Paul ve ark., 2019). Süt 

proteinlerine alerjisi ve laktoz intoleransı olan popülasyonlar arasında da oldukça popüler bir 

yere sahiptir. Soya içeceği, kardiyovasküler sağlık için iyi olduğu düşünülen temel tekli ve çoklu 

doymamış yağ asitlerinin iyi bir kaynağıdır. Soya içeceği tüketiminin tek dezavantajı, soya 

proteinlerine alerjisi olan popülasyon için uygun olmayan soya alerjilerinin yaygınlığıdır (Sethi 

ve ark., 2016). Olası gaza neden olabileceğinden soya proteinlerine alerjisi olan kişilerde 

kullanılamamaktadır. Soya içeceği inek sütüne kıyasla daha az karbonhidrat ve yağ içermektedir 

(Verduci ve ark., 2019). Soya ayrıca yüksek kaliteli proteine sahiptir, bu da proteinin vücut 

tarafından kolayca sindirildiği ve gerekli amino asitleri sağlayarak kas oluşumuna yardımcı 

olduğu anlamına gelmektedir (Katz, 2018). Soya içeceği kalsiyum ve B12 vitamini eksikliği 

gösterdiği için bu mikro besinler genellikle takviye edilmektedir. Soya içeceği tüketmenin iddia 

edilen faydaları arasında laktoz ve kolesterol olmaması, yüksek besin değeri, diğer içeceklere 

kıyasla daha yüksek protein kalitesi ve yüksek sindirilebilirlik sayılabilmektedir (Verduci ve 

ark., 2019). 

Soya içeceği bileşiminin inek sütü bileşiminden farklı olması nedeniyle yoğurt üretiminde 

kullanılması zorlaşmaktadır. Soya fasulyesinde bulunan %5 sakkaroz, %1,1 rafinoz, %3,8 

stakiyoz gibi oligosakkaritler ile araban ve arabinogalaktan gibi hemiselülozdan oluşan 

karbonhidrat yapısı nedeniyle asit oluşumu kısıtlanmaktadır. Dolayısıyla kullanılacak bakteri 

kültürü ve suşları özenle seçilmelidir. Soya içeceği ile yapılan soya yoğurdu düşük kalsiyum 

içeriği sebebiyle inek sütü ile yapılan yoğurda göre daha düşük besleyici niteliğe sahiptir 

(Gürsoy ve ark., 1999). 

Soya peyniri veya diğer adıyla tofu, soya fasulyesinden su ekstraksiyonu ile elde edilen soya 

içeceğinin kalsiyum sülfat, magnezyum sülfat ve glukano delta lakton gibi koagülantlarla 

çöktürülmesi ve bu çökeltinin de süzülmesi sonucu elde edilen beyaz kremimsi renkte, yumuşak 

ve düzgün bir peynirdir. Özellikle Hindistan, Çin, Japonya gibi Uzakdoğu ülkelerinde popüler 

olan bir gıda ürünüdür. Tofu üretiminde kullanılacak olan soya içeceğine uygulanan ısıl işlemin 
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amacı protein denatürasyonu ile pıhtı eldesinin yanında besin değerini geliştirmek ve 

istenmeyen aromayı azaltmaktır (Gürsoy ve ark., 1999).  

Fıstık ve Süt Alternatifi Olarak Kullanımı 

Yer fıstığı, hastalıkları önleyici özellikleri ile bilinen çeşitli biyoaktif bileşenleri nedeniyle 

sağlıklı kabul edilmektedir. Yer fıstığı iyi bir protein, yağ, lif, vitamin, mineral, antioksidan, 

fitosterol vb. kaynağıdır ve kan lipid seviyesini, kan şekeri seviyesini ve uzun ömürlülüğü 

iyileştirme potansiyeline sahiptir (Sethi ve ark., 2016). Linoleik ve oleik asitler gibi esansiyel 

yağ asitleri açısından zengin oldukları için besleyici bir öneme sahiptir (Paul ve ark., 2019). Yer 

fıstığı %21.5 karbonhidrat, %49.6 yağ, %23.68 protein ve %8 ham lif içermektedir. Yer 

fıstığının fonksiyonel özellikleri temel olarak antioksidan fonksiyonları ve koroner kalp 

hastalığı, felç ve çeşitli kanserler gibi oksidatif hasar hastalıklarına karşı koruyucu rolü ile 

bilinen fenolik bileşiklerin varlığı ile ilişkilidir (Sethi ve ark., 2016). Fıstık proteinleri (25.80 

g/100g) üstün fonksiyonel özelliklere sahip olduğu için gıdaya dahil edilmesi halinde stabilite, 

yüksek köpürme, su tutma ve çözünürlük ile iyi bir emülsifikasyon yeteneği sunmaktadır. Bu 

nedenle aynı zamanda yeni bir yüksek proteinli gıda içeriğine sahip ürün formülasyonu ve 

protein formülasyonu sağlayabilmektedir (Paul ve ark., 2019). 

Fıstık içeceği gelişmekte olan ülkelerde düşük gelir grubu, vejetaryenler, inek sütüne alerjisi 

olan kişiler ve yetersiz beslenen çocuklar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Kabuklu 

yemiş alerjisinin yaygınlığı ve yüksek maliyetli olması onun içecek olarak kullanımını 

sınırlamaktadır. Zengin bir kalsiyum ve yağ kaynağı ve düşük kalorili olması nedeniyle diğer 

bitki bazlı süt alternatiflerinden besleyici olarak daha uygundur (Sethi ve ark., 2016). 

Yulaf ve Süt Alternatifi Olarak Kullanımı 

Yulaf %60 nişasta, %11-15 toplam protein, %5-9 lipid, %2,3-8,5 diyet lifi ve %0,54 oranında 

kalsiyum içermektedir. İyi amino asit dengesine sahip kaliteli bir protein kaynağı olmasının 

yanında diyet lifleri, fitokimyasallar ve yüksek besleyici değeri nedeniyle yoğun ilgi 

görmektedir. Yulaflara olan ilgi, esas olarak, nötrasötik özelliklere sahip ve fonksiyonel olarak 

aktif bileşen olan β-glukan'ın varlığından kaynaklanmaktadır (Sethi ve ark., 2016). Çözelti 

viskozitesini arttırma yeteneğine sahip çözünür bir lif olan β-glukan midenin boşalma süresini 

de geciktirmektedir (Sethi ve ark., 2016; Verduci ve ark., 2019). Ayrıca düşük kan şekeri 

seviyeleri ile ilişkili gastrointestinal geçiş süresini arttırır ve Tip 2 diyabet, kalp rahatsızlıkları 

gibi kronik hastalık riskini de önlemeye yardımcı olur (Sethi ve ark., 2016; Çetiner ve Bilek, 

2018). Yulaf lifleri toplam ve LDL kolesterolü düşürerek hipokolesterolemik etkiye sahip 

olmasıyla da bilinmektedir. Ayrıca iyi bir antioksidan ve polifenol kaynağıdırlar ve 

hipokolesterolemik, antikanseröz özellikler gibi çeşitli sağlık yararlarına sahiptirler. Bu nedenle 

fonksiyonel bitki bazlı süt ürününün hazırlanması için umut verici hammaddelerden biri 

olmaktadır (Sethi ve ark., 2016).  

Yulaf içeceği, potansiyel terapötik faydaları nedeniyle piyasada yer alan bir üründür (Sethi ve 

ark., 2016). Yulaf içeceği diğer içeceklere göre daha az yağ ve protein içermesine rağmen daha 

iyi bir amino asit profiline sahiptir (Verduci ve ark., 2019). Birçok potansiyel sağlık yararına 

rağmen, yulaf içeceği, büyüme ve gelişme için temel bir besin olan kalsiyum açısından zayıf bir 

kaynaktır. Fermentasyon, yulaf içeceği üretiminde önemli bir araç olarak hizmet etmektedir 

ancak bazı fitokimyasallar işlem için bir substrat olarak kullanılabildiği için bazı önemli ikincil 

metabolitlerin, yani klorojenik asit ve kersetin gibi fenolik bileşiklerin eşzamanlı üretimi 

olabileceğinden, her zaman faydalı olmayabilir (Paul ve ark., 2019). 
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Hindistan Cevizi ve Süt Alternatifi Olarak Kullanımı 

Hindistan cevizi, besleyiciliği yoğun bir ürün ve iyi bir lif kaynağıdır (Sethi ve ark., 2016). 

Hindistan cevizi besleyici bir meyve olarak kabul edilir ve her parçası farklı amaçlar için 

kullanılır. Başta Endonezya, Filipinler, Güney Asya, Doğu Afrika ve Karayipler olmak üzere 

92 ülkede yetiştirilmektedir. Hindistan cevizi, uzun zincirli yağ asitleri içeren diğer süt 

analoglarından farklı olarak, karaciğer tarafından kolayca emilebilen ve metabolize edilebilen, 

beyin işleyişinde ve Alzheimer gibi hafıza bozukluklarından kurtulmada yararlı olan keton 

bileşiklerine dönüşebilen orta zincirli yağ asitleri (MCFA) içerir. Orta zincirli trigliseritlerin 

varlığı, hindistan cevizi sütünü kolayca sindirilebilir ve besleyici bitki bazlı süt alternatifi yapar 

(Paul ve ark., 2019). 

Hindistan cevizi içeceği, Güney Doğu Asya mutfağında önemli bir rol oynamaktadır. Sadece 

içecek olarak tüketilmez, birçok tatlı ve tuzlu tarifte malzeme olarak kullanılabilmektedir (Sethi 

ve ark., 2016). Hindistan cevizi içeceği, orta zincirli trigliserit yapıdaki yağ asitleri formunu 

içeren, olgunlaşmış hindistan cevizi etinden elde edilen beyaz, sütlü bir maddedir. Uzun zincirli 

yağ asitleri içeren içecek analoglarının aksine kolayca sindirilirler. Hindistan cevizi içeceği; 

kalsiyum, potasyum, magnezyum, demir ve çinko ile birlikte besin ve mineraller açısından 

oldukça zengindir (Tulashie ve ark., 2022). Ayrıca önemli miktarda C ve yaşlanmaya karşı etkili 

olan E vitaminini içermektedir (Sethi ve ark., 2016). Hindistan cevizi içeceği günlük kalsiyum 

ihtiyacının %45'ini karşılarken, inek sütü yaklaşık olarak %30'unu karşılamaktadır. Bununla 

birlikte, hindistan cevizi içeceğinde bulunan kalsiyumun çoğu ürüne eklenmiş ve doğal olarak 

bulunmamasının yanında inek sütünde doğal olarak bulunmaktadır. Kaprilik ve kaprik asitler 

hindistan cevizi yağının kabaca %13'ünü oluştururken, laurik asit hindistan cevizi yağında 

bulunan yağ asitlerinin %44'ünü oluşturur. Hindistan cevizi içeceğinde bulunan yağın toplam 

%87'si doymuş yağ asiti şeklindedir (Katz, 2018). İnek sütünün besinsel faydaları on yıllardır 

bilinmesine rağmen, hindistan cevizi içeceği, demir ve folat gibi belirli mineral ve vitaminlerin 

yanı sıra diğer bazı biyomoleküller (amino asitler) içermesi nedeniyle onun yerine 

kullanılabilmektedir (Tulashie ve ark., 2022). Araştırmacılar hindistan cevizi içeceğinin anne 

sütünde bulunan ve beyin gelişimini destekleme ile ilişkili olan, göğüs ve endometriyal kanser 

hücrelerinin çoğunda apoptozu, ölümü tetikleyen ve sonuç olarak bağışıklık mekanizmasını 

güçlendiren ve kan damarlarının esnekliğini koruyan doymuş yağ asidi olan laurik asit olarak 

bilinen bir lipid içerdiğini gözlemlemişlerdir (Tulashie ve ark., 2022; Sethi ve ark., 2016). 

Hindistan cevizi içeceği tüketimi, anti-kanserojen, anti-mikrobiyal, anti-bakteriyel ve anti-viral 

özelliklerle ilişkilendirilmiştir. Sindirime yardımcı olma, cildi zenginleştirme ve canlandırıcı 

nitelikler gibi ek faydalar sağlamaktadır. Tat ve beslenmeye olan yararları temel hususlardandır 

(Tulashie ve ark., 2022). Hindistan cevizi içeceği tüketimi nadiren alerjik reaksiyonlarla 

ilişkilidir. Tüm sağlık yararlarına rağmen, doymuş yağların bulunması tüketimini 

sınırlamaktadır (Sethi ve ark., 2016). 

Badem ve Süt Alternatifi Olarak Kullanımı 

Kuruyemiş ve kuruyemiş tüketimi, potansiyel sağlık yararları nedeniyle sağlıklı yaşamın önemli 

bir parçası haline gelmektedir. Badem toplam kuruyemiş tüketiminde en büyük paya sahiptir 

(Sethi ve ark., 2016). Badem (Prunus amygdalus), gülgiller (Rosaceae) familyasının 

Prunoideae alt familyasından olan ve meyvesi yenebilen bir ağaç türüdür. Badem bu ağacın 

meyvesine verilen isimdir. Bileşen olarak karbonhidrat, protein, yağ ve diyet lifi açısından 

zengin bir meyvedir (Erol, 2020). Besleyici bir ürün olmasının yanında alfa-tokoferol ve 

manganez formunda mükemmel bir E vitamini kaynağıdır. Ayrıca kalsiyum, potasyum, 

magnezyum, selenyum, çinko, fosfor ve bakır gibi diğer besinlerin zengin bir kaynağıdır. Tüm 

bu faydalarının yanı sıra badem, hücre duvarı pektik maddelerinde bulunan arabinozun katkı 
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sağladığı potansiyel prebiyotik özelliklere sahiptir ve bu da serum kolesterol seviyesini 

düşürerek fonksiyonelliğe katkıda bulunur (Sethi ve ark., 2016). Badem; zihinsel uyanıklığı, 

konsantrasyonu, hatırlama becerilerini ve hafızayı geliştirerek sağlıklı bir beyin sağladığı, gece 

alındığında ise iyi bir uyku çekmeye yardımcı olduğu için (diğerleri fındık ve ceviz iken) “beyin 

gıdalarından” biri olarak kabul edilir (Paul ve ark., 2019). Badem, iyi bilinen bir anti-

inflamatuar, anti hiperlipidemik, anti-tümör ve antioksidan maddeler kaynağıdır (Paul ve ark., 

2019). İçerdiği yağ asitleri ve çözünebilir posa dolayısıyla kalp ve damar hastalıklarına, B grubu 

vitaminlerince (B1, B2, B6) zengin olduğundan anemiye, kalsiyumca zengin olduğundan kemik 

ve diş sağlığı üzerine ve potasyumca zengin ve sodyumca düşük olması sebebiyle de 

hipertansiyona karşı koruyucu etkileriyle bilinmektedir. Düzenli olarak tüketildiğinde ise kan 

şekerinin ayarlanmasında önemli rol oynamaktadır (Erol, 2020). 

Bademli içecekler, yüksek kalsiyum içeriğine sahiptir. Bu içecekler sağlıklı bir yağ asidi ve 

fitosterol profillerine sahip olduklarından daha iyi bir kardiyovasküler sağlık için iyi bir 

seçimdir (Escobar-Sáez ve ark., 2022). Badem içeceği, diğer bitki bazlı sütlere kıyasla doğal 

olarak iyi bir vitamin, özellikle de vücut tarafından sentezlenemeyen ve diyet veya takviye 

yoluyla alınması gereken E vitamini kaynağıdır (Sethi ve ark., 2016). Genel olarak, bu içecek 

diğer bitki bazlı içeceklerden besleyici olarak daha iyidir ve iyi bir trans yağ ve E vitamini 

kaynağı temsil eder ancak dezavantajları da bulunmaktadır. Kuruyemiş alerjilerinin yaygınlığı 

ve yüksek fiyat tüketimi kullanımlarını sınırlandırır. Badem içeceği, sığır sütüne kıyasla daha 

az protein içeriğine sahipken, karbonhidrat ve yağ miktarı neredeyse inek sütü ile 

karşılaştırılabilmektedir (Verduci ve ark., 2019). Badem içeceği demir, E vitamini ve 

magnezyum sağlarken, geleneksel inek sütü bu vitamin ve mineralleri minimum miktarda içerir 

(Katz, 2018). Badem içeceğinin belirtilen faydaları, kolesterol düşürücü gücü ve 

Bifidobacterium spp.’lerinin gelişimini destekleyecek potansiyel prebiyotik özellikleridir. 

Özelliklerine rağmen sütün yerine geçen bir içecek olarak değil, çocuklara ara öğünlerde 

verilecek bir içecek olarak değerlendirilebilmektedir (Verduci ve ark., 2019). Badem içeceğinde 

bulunan protein, tüm süt alternatifi içecekler arasında en düşük olanlardan biridir. Badem 

içeceğinde ayrıca anti-inflamatuar fonksiyonlarda, trombosit agregasyonunun azalmasında veya 

kan pıhtılarının değişmesinde ve bağışıklık sistemini güçlendirmede rol oynayan antioksidanlar 

bulunur. Badem sütü günlük riboflavin değerinin %4'ünü sağlar. Riboflavin bir B kompleksi 

vitaminidir (B2), yani vücutta depolanamaz, bu nedenle vitaminin her gün tüketilmesi 

önemlidir. Riboflavin, karbonhidratları enerjiye dönüştürerek sindirime yardımcı olabilir. 

Badem sütü demir için günlük değerin sadece %2'sini içerirken, inek sütünde demir yoktur. 

Demir eksikliği anemisinde, vücutta oksijeni taşıyan kırmızı kan hücrelerinin miktarı düşüktür 

(Katz, 2018). 

Diğer Bitkisel Süt Alternatifleri ve Kullanımı 

Susam dünyadaki önemli yağlı tohum bitkilerinden biridir. Eşsiz bir amino asit dengesine sahip 

yüksek kaliteli bir protein kaynağıdır. Susam tohumu; sesamin, sesamolin, sesaminol ve 

fonksiyonel özellikleri ile bilinen diğerleri gibi önemli miktarda da lignan içermektedir. Susam 

lignanlarının antioksidan, hipokolesterolemik, antikanserojenik, antitümör ve antivirüs 

aktiviteleri gibi nutrasötik özelliklere sahip olduğu kabul edilmektedir. Susam proteinleri, tuzda 

çözünür olduklarından ve bitki bazlı süt alternatiflerinin hazırlanmasında kullanımını sınırlayan 

ısı denatürasyonuna duyarlı olduklarından suda daha az çözünürler. Bu nedenle, bitki bazlı süt 

alternatiflerinin hazırlanmasında kullanılmadan önce susam proteininin işlevselliğinde 

değişiklik yapılması gerekmektedir. Susam sütü tüketimi, gaza neden olan faktörlerin varlığı, 

soya proteinlerine karşı alerjilerin yaygınlığı ve fasulye veya tatsız aroma gibi soya sütü 

tüketimiyle ilişkili sınırlamaların üstesinden gelebilmektedir (Sethi ve ark., 2016). 
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Kenevir tohumları, α-linolenik asit ve linoleik asit gibi çoklu doymamış yağ asitlerinin en zengin 

kaynaklarından biri olarak kabul edilir ve birçok sağlık koşulunda tavsiye edilmektedir. Tüm 

esansiyel amino asitler ve yağ asitleri ile birlikte lipidler (%25-35), proteinler (%20-25), 

karbonhidratlar (%20-30), çözünmeyen lifler (%10-15), E vitamini ve mineraller (fosfor, 

potasyum, sodyum, magnezyum, kükürt, kalsiyum, demir ve çinko) içermektedir. Düşük 

alerjenitesi ve yüksek besin değeri, onu süt ve ayrıca soya ve diğer kuruyemişlerden elde edilen 

bitkisel sütlere göre iyi bir alternatif haline getirmektedir. Obezite, inflamatuar bağırsak 

hastalığı, romatoid artrit ve Alzheimer hastalığı gibi kronik hastalıklara karşı sağlık yararları 

sağlar. Kenevir içeceği bir su içinde yağ emülsiyonudur. Bu nedenle oldukça kararsızdır ve 

topaklanma, birleşme ve krema üretme eğilimine sahiptir. Bu, kalite ve raf ömründe kayıplara 

yol açtığı için endüstride bir zorluk oluşturmaktadır. Bu duruma karşı koymak için genellikle 

emülgatörler veya stabilizatörler kullanılır. Ancak bu kimyasal maddelerin kullanımı üretim 

maliyetini artırdığı için ekonomik olmamaktadır. Ayrıca kronik iltihaplı hastalıklar, obeziteye 

bağlı hastalıklar, metabolik bozukluklar gibi bazı sağlık sorunları bu kimyasalların kullanımına 

izin vermemektedir (Paul ve ark., 2019). 

Latin Amerika'nın yerli baklagillerinden olan acı bakla, bitki bazlı sütün hazırlanmasında çeşitli 

avantajlara sahiptir. Avustralya acı baklası yüksek protein içeriğine (%29-44), yüksek diyet lifi 

(%30) ve düşük yağ içeriğine (%6) sahiptir. Tatlı bakla çok düşük bir glisemik indekse sahip 

olduğundan dolayı bu geleneksel fermente gıda ürünlerinden süt ikamelerine, unlu mamüllere, 

makarna ve eriştelere kadar çok sayıda gıda ürününde kullanılabilmektedir. Ayrıca acı baklanın 

protein konsantreleri ve izolatları, sosislerde, ekmeğin güçlendirilmesinde vb. bağlayıcılar ve 

emülgatörler olarak kullanılabilmektedir (Sethi ve ark., 2016). 

Pirinç içeceği basit şekerler açısından zengin olduğundan dolayı enerji verimi oldukça iyidir. 

Diğer içeceklere kıyasla daha düşük yağ seviyesine sahiptir. Ağırlıklı olarak doymamış MUFA 

(tekli doymamış yağ asitleri) ve PUFA (çoklu doymamış yağ asitleri) içerir. Ayrıca, protein 

içeriği açısından, pirinç içeceği diğer bitki bazlı içeceklere kıyasla en düşük protein miktarına 

sahiptir. Mikro besinler, kalsiyum, magnezyum ve demir seviyeleri inek sütü ile 

karşılaştırılabilirken, pirinç içeceği daha fazla A ve E vitamini içermektedir. Avrupa Pediatrik 

Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Derneği (ESPGHAN) Beslenme Komitesi'nin 

(hidrolize pirinç bazlı formüllerde değil) yakın zamanda belirttiği gibi, çocuklar tarafından 

kullanılan pirinç içeceklerinde yüksek düzeyde arsenik tespit edilmiştir. Bu nedenle bebeklerde 

ve küçük çocuklarda pirinç bazlı içecek tüketiminden kaçınılması tavsiye edilmektedir (Verduci 

ve ark., 2019). 

Kinoa, bezelye, fındık, ayçiçeği, kavun tohumu sütü vb. gibi diğer bitki bazlı sütler bazı batı 

ülkelerinde hazırlanır ve/veya ticari olarak bulunur, ancak bu sütlere ilişkin bilimsel literatür 

pek bulunmamaktadır (Sethi ve ark., 2016). Bitkisel süt alternatiflerinin üretiminde kinoa, 

bezelye, fındık, ayçiçeği, kavun tohumu vb gibi bitkisel kaynaklar besin desteği olarak 

bileşimde kullanılmaktadır.  

İnek Sütü ile Bitki Bazlı Süt Alternatiflerinin Karşılaştırılması 

Bitki bazlı süt alternatifleri, hayvansal sütlerin aksine önemli miktarda fitokimyasal (fenolik 

asitler, flavonoidler, stilbenler, lignanlar, hidrolizlenebilir tanenler, kondanse tanenler, 

proantosiyanidinler, karotenoidler, alkoloidler, fitatlar, terpenler, fitoöstrojenler) ve diyet lifi 

içermektedirler. Ayrıca düşük glisemik indekse sahiptirler (Erol, 2020). Hayvansal sütlere 

oranla protein içerikleri, bazı besin bileşenlerinin miktarı ve biyoyararlılıkları daha düşüktür. 

Örneğin, sütün bileşiminde yer alan, esansiyel amino asitler, D vitamini, kalsiyum, iyot ve demir 

gibi mineraller bitki bazlı süt alternatiflerinde yeterli miktarda bulunmamaktadır (Ersan ve 
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Topçuoğlu, 2019). Kaynağı farklı olan süt ürünlerinde olduğu gibi bitki bazlı sütlerde de ham 

maddeye bağlı olarak yağ oranı değişmektedir. Soya, badem ve yulaf sütünün inek sütündeki 

yağın en az yarısını içerdiği belirlenmiştir. Badem ve yulaf sütleri; soya, keçi ve inek sütü 

tarafından sağlanan proteinin yarısından daha azını sağlayabilirken inek sütünün beslenme 

profili ve besin yoğunluğuna en yakın süt olduğundan güçlendirilmiş soya içeceği önerilen tek 

bitki bazlı süt alternatifidir (Kıyak ve Bayır, 2022). 

İnek sütü ile karşılaştırıldığında bitki bazlı içeceklerin temel özellikleri arasındaki farklara 

odaklanmak çok önemlidir. Protein içeriği ile ilgili olarak, sadece soya içeceği değerleri inek 

sütü değerlerine benzerdir. Bitki proteinleri, sınırlandırıcı amino asitler (tahıllarda lizin, 

baklagillerde metionin) ve zayıf sindirilebilirlik nedeniyle hayvan kaynaklı proteinlere kıyasla 

genellikle daha düşük besin kalitesine sahiptirler. Bu içeceklerin besinsel yetersizlikleri, 

özellikle küçük çocuklara (özel farklılıkları bilmeden) inek sütü ikameleri olarak verildiğinde 

bir risk teşkil eder. Lipidik profil ile ilgili olarak, bitkisel ikameler, hindistan cevizi içeceği 

hariç, genellikle düşük doymuş yağ asidi seviyelerine sahiptir. Buna rağmen, bazı ürünler 

şekerler ve diğer karbonhidratlar nedeniyle inek sütüne benzer iyi enerji üretim seviyeleri 

göstermektedirler. Ayrıca, bu içeceklerin bazıları ilave şekerler ve tatlandırıcılar içerir ve 

karbonhidrat profili açısından bir farklılık teşkil etmektedir. Bitki bazlı içeceklerin çoğunda 

düşük proteinler, vitaminler (B12, B2, D ve E) ve mineral içeriği (özellikle kalsiyum) nedeniyle, 

genellikle takviye edilmeleri gerekir. Bununla birlikte, bazı besin maddelerinin biyoyararlanımı 

önemli ölçüde değişebileceğinden, takviyeli bitki bazlı içecekler ve inek sütü, beslenme 

özellikleri bakımından dikkate değer ölçüde farklılık göstermektedir. Tüm bu nedenlerle, tıbbi 

durumlar olmadıkça, küçük çocukların diyetlerinden inek sütü çıkarılmamalı ve bu içeceklerle 

değiştirilmemelidir. Bu nedenle, her "süt" veya "içeceğin" potansiyel yararları ve dezavantajları 

olan kendine özgü özellikleri olduğunu hatırlamak gerekmektedir (Verduci ve ark., 2019). 

Tüketicilerin bitkisel süt alternatiflerine olan ilgisi; hayvansal sütlerin çevreye ve sağlık üzerine 

etkisinin yanında hayvan haklarına karşı duyarlılığı da neden olmaktadır. Aynı zamanda 

sürdürülebilir bir gıda sistemi içerisinde hayvansal üretimin neden olduğu sakıncalar ile ilgili 

artan endişe hem endüstrinin hem de araştırıcıların alternatif ürünler için yapılacak AR-GE 

çalışmalarına yönlenmesine ve bu konuda yapılan çalışmaların artmasına neden olmuştur. Bu 

noktada hem tüketilebilirlik hem de alternatif ürünlerin oluşturulmasına yönelik pek çok çalışma 

yapılmaktadır.  Moss ve arkadaşları (2022), Kanada’daki marketlerde satışa sunulan bitki bazlı 

süt alternatiflerine karşı tüketicilerin tutumu ve algısı üzerine 323 katılımcı ile bir çalışma 

gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmada altı farklı bitki bazlı (yulaf, badem, soya, bezelye, kaju ve 

hindistan cevizi) süt alternatifi değerlendirilmiştir. Farklı noktalardan değerlendirilen bitki bazlı 

süt alternatiflerinden badem, yulaf ve bezelyeden yapılan bitki bazlı süt alternatifleri kajudan 

yapılana göre daha fazla beğeni görmüştür. En fazla beğenilen bitki bazlı süt alternatifleri soya 

ve hindistan cevizi ile yapılan bitki bazlı süt alternatifleri olmuştur. Tatlı, kremsi ve pürüzsüz 

görünüm tüketicilerin bitki bazlı süt alternatiflerinden hoşlanmasını arttırırken fasulyemsi, sulu 

ve kötü tat gibi özellikler tüketicilerin bu ürünlerden uzaklaşmasına neden olmuştur. Tatlandırıcı 

(çikolata ve vanilya) ilave edilen örneklerde ise katılımcıların badem ve yulaf içeceğine olan 

ilgisinin arttığı gözlemlenmiştir (Moss ve ark., 2022). 

Gupta ve Bisla (2019), yulaf sütünün yoğurt üretiminde inek sütüne alternatif olarak kullanıldığı 

bir çalışma gerçekleştirmiştir. Yulaf sütünün bileşimi inek sütünün özelliklerine uyacak şekilde 

standardize edilerek kullanılmıştır. 00:100, 40:60, 60:40, 80:20, 100:00 oranlarında yulaf sütü 

ve inek sütü kullanılarak 5 çeşit yoğurt hazırlanmıştır. Renk, görünüş, aroma, lezzet, ağızdaki 

hissi ve genel beğeni değerlendirmesi yapılan duyusal değerlendirme sonucu 60:40 oranında 

hazırlanan yulaf ve inek sütü bazlı yoğurt daha fazla beğeni görmüştür. En fazla beğeni gören 
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örnek ise standart yoğurt örneği olmuştur. Ayrıca yulaf sütü kullanımı ile inek sütü tüketimi ile 

ilişkili olan yağ, kolesterol, laktoz içeriği ile ilgili başlıca sorunların azaltılabildiği ve bu sayede 

de yulaf sütüne olan talebin arttığı da belirtilmiştir (Gupta ve Bisla, 2019). 

Farklı formülasyonların temel kalite özelliklerini nasıl etkileyebileceğine dair yapılan bir 

çalışmada altı farklı bitki bazlı yoğurdun fizikokimyasal, reolojik ve duyusal özellikleri 

incelenmiştir. Hangi bitki bazlı formülasyonun standart yoğurda benzeyen özellikler 

göstereceğini belirlemek için bir adet standart yoğurt örneği çalışmaya dahil edilmiştir. Bitki 

bazlı yoğurt örnekleri için soya, hindistan cevizi, kaju, badem ve kenevir kullanılmıştır. Bitki 

bazlı yoğurt örnekleri ve standart yoğurt örneği karşılaştırıldığında en yüksek protein değeri 

standart yoğurt örneğinde gözlenmiştir. Hindistan cevizi ve kenevir ile hazırlanan bitki bazlı 

yoğurtların en düşük protein içeriğine sahip olduğu belirlenmiştir. Badem yoğurdu en yüksek 

yağ oranına sahipken en düşük yağ oranı standart yoğurtta gözlenmiştir. Karbonhidrat ve şeker 

içeriği incelendiğinde ise en yüksek oran hindistan cevizinde görülmüştür. İkinci soya örneği ve 

standart yoğurt örneği hariç diğer bitki bazlı yoğurtların yüksek su tutma kapasitesine sahip 

oldukları belirlenmiştir. Duyusal değerlendirmede standart yoğurt örneği görünüş açısından en 

çok tercih edilen örnek olurken, koku olarak hindistan cevizi yoğurdu daha çok tercih edilmiştir. 

Ayrıca duyusal değerlendirme panelindeki kişilere tercihleri sorulduğunda %36’sı standart 

yoğurdu tercih ettiğini belirtmiştir. Bademli yoğurt ise panelistlerin hiçbiri tarafından tercih 

edilmemiştir. Test sonucunda uygulanan bir ankette ise panelistlerin yoğurt tüketimine ilişkin 

alışkanlıkları hakkında bilgi istenmiş ve %92’si (%36 her gün, %48 haftada 1-3 kez, %8 ayda 

bir) standart yoğurt örneği tüketirken sadece %32’si (%4 haftada 1-3 kez, %12 ayda bir, %16 

ayda birden daha az) bitki bazlı yoğurt tükettiğini belirtmiştir (Grasso ve ark., 2020). 

 

Bitki Bazlı Süt Alternatiflerinin Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi 

20.yüzyıldan sonra nüfustaki çoğalma ile birlikte gıda tüketimi de artış göstermeye başlamıştır. 

Bu artan tüketim sonucu kaynaklarda önemli ölçüde azalma meydana gelmiştir. Bu doğrultuda 

sadece bugünü değil, gelecek kuşakları ve dünyayı düşünerek hareket etmenin önemi anlaşılmış 

ve sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilirlik, bugünü ve gelecek nesilleri 

korumak adına kaynakların korunması anlamına gelmektedir. Dünya genelinde insanların 

günlük tüketimlerini gerçekleştirirken sürdürülebilir ürünler önemli yer tutmaktadır. 

Yiyeceklerin sürdürülebilirliği ile ilgili ortak bir tanım ya da uluslararası kabul görmüş bir ölçüt 

bulunmasa da yaygın olarak sürdürülebilir gıda; sağlıklı içeriğe sahip olan, üretiminde her işçiye 

insancıl davranılan, çiftçilere uygun ücretler verilen ve çevreye zarar vermeyen kaynaklar 

kullanılan, tercihen bitki esaslı olup, sindirilmesi kolay olan, çevreye duyarlı ambalajlama 

özelliğine sahip ürünler olarak tanımlanabilmektedir. Tüketicilere sürdürülebilir gıda ürünlerini 

satın almayı düşündürten sebep sadece toplumsal sorumluluk duygusu değil daha sağlıklı 

gıdalar tüketme gibi bireysel güdüler de olmaktadır (Gürler, 2018). 

Çevreyle diyalektik bir ikilem halinde olan gıda tüketimi ve üretimi sürdürülebilir beslenmenin 

öneminin anlaşılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Gıda sürdürülebilirliği ile alakalı insan 

diyet seçimleri büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda hayvanların, ekosistemin korunması 

ve gelecek nesillerin doğal kaynaklardan şu anki nesille aynı verimle yararlanabilmesi için 

sürdürülebilir bir politika izlenmesi gerekmektedir. Diyet ve tüketim alanındaki gelişmeler, 

örneğin et, yumurta, süt gibi hayvansal gıdaların sebze ağırlıklı beslenmeye göre daha çok tercih 

edilmesi karbon salınımını büyük oranda arttırmaktadır. Protein alımının, üretimi ve işlenişi 

sonucu ortaya çıkan metan gazı emisyonuna sebep olan hayvancılık sektörü yerine kuru 

baklagiller ve tahıllardan karşılanması sera gazı emisyonunda ortalama 5 milyar ton gibi büyük 

bir fark ortaya koymaktadır (Kıyak ve Bayındır, 2022). 
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Gıda tedarik zinciri yılda 13.7 milyar metrik ton karbondioksit eşdeğeri (CO2 eşdeğeri) 

üretmektedir. Bu, toplam antropojenik sera gazı (GHG) emisyonlarının %26'sını temsil 

etmektedir. Ayrıca, nüfus artışı ve gelir düzeyinin artmasıyla birlikte gıda zinciri ile ilgili 

emisyonların önemli ölçüde artması beklenmektedir. Gıda tedarik zinciri içinde et ve süt 

ürünleri üretimi önemli miktarda sera gazı emisyonu üretir. Tek başına hayvancılık, toplam 

dünya emisyonlarının en az %14'ünü temsil etmektedir. Bir dizi üretim aşaması karbon 

yoğunluklu olduğundan dolayı gıda kaynaklı emisyonların yarısından fazlası hayvancılıktan 

kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, et ve süt ürünleri, diyet seçeneklerinin toplam karbon ayak 

izine katkıda bulunan en alakalı gıda kategorisini temsil etmektedir. Et ve süt ürünlerinin kritik 

bir ortak noktası, yüksek protein içeriğine sahip gıdalar olmaları ve bu nedenle mevcut 

diyetlerde birincil protein kaynakları olmalarıdır (Gaillac ve Marbach, 2021). 

Sürdürülebilir gıda sistemleri içerisinde süt önemli bir paya sahiptir. İnek sütünün besleyici 

değerinin yanında çevresel ve sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilmesi süte alternatif kaynakların 

ortaya çıkmasında etkili olmaktadır. Bu bağlamda ele alınan bitki bazlı süt alternatiflerinin 

genellikle sürdürülebilirlik, doğallık ve hayvan refahı ile ilgili ve bu ürünlerin geleneksel süt 

ürünleri ile aynı rolü yerine getiren etik/sosyal açıdan bilinçli alternatifler olduğu 

vurgulanmaktadır (Schiano ve ark., 2022). İnek sütü ve bitki bazlı süt alternatifleri 

sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiğinde bitki bazlı süt alternatiflerinin hayvan refahı, 

inek sütüne kıyasla karbon emisyonu, arazi kullanımı gibi çevresel açıdan birçok avantaja sahip 

olması, farklı diyet tercihlerinde rol oynayabilmesi, laktoz intoleransı, inek sütü proteini alerjisi, 

hiperkolesterolemi gibi sağlık konularındaki olumlu etkileri nedeniyle sürdürülebilirlik 

açısından önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. 

Süt ürünü olmayan ürünler endüstrisi, özellikle süt endüstrisinin karşılaştığı laktoz intoleransı, 

bebeklerde süt proteini alerjisi, patojenlerin varlığı ve bazı temel besinlerin eksikliği gibi 

komplikasyonlar nedeniyle büyük bir potansiyele sahiptir (Paul ve ark., 2019). Laktoz 

intoleransı inek sütü tüketimi ile ilişkili olan süt proteinine alerji, hiperkolesterolemi, koroner 

kalp hastalığı gibi sağlığı tehdit eden önemli faktörlerden biridir (Bükülmez, 2020). Sağlık 

sorunlarını en aza indirmek ve özellikle kolesterol ve laktoz içermemesi nedenleriyle de bitki 

bazlı süt alternatiflerine olan yönelim de artmaktadır. Bu sayede laktoz içermeyen bu bitki bazlı 

süt alternatifleri laktoz intoleransından muzdarip olan tüketiciler için uygun bir gıda kaynağı 

haline gelmektedir (Sharma, 2020). 

Laktoz intoleransı, tüm yaş gruplarını etkileyen sütteki en yaygın karbonhidrata karşı olan 

intoleranstır. Laktaz adı verilen bir enzimin eksikliği nedeniyle laktozun sindirimini engelleyen 

bir bağırsak mukozası bozukluğu olarak tanımlanabilmektedir (Rangel ve ark., 2016). Laktoz 

intoleransı dünya nüfusunun yaklaşık olarak %65 ‘ini, Doğu Asya nüfusunun ise %70-100’ünü 

etkilemektedir (Pachekrepapol ve ark., 2021). Ayrıca özellikle yaşlı nüfus tarafından süt ve süt 

ürünlerinin kullanımını kısıtlayan bir hastalıktır. Laktoz intoleransı olan hastalara genellikle 

sükroz ile tatlandırılmış olanlar hariç, soya içeceği yerine badem içeceği tüketmeleri tavsiye 

edilmektedir (Paul ve ark., 2019). Bitki bazlı süt alternatifi pazarında insanların inek sütünden 

hatırladıkları hoş tadı sağlayabilmek için genellikle şeker ilavesi yapılmaktadır (Aydar ve ark., 

2020). 

Endüstriyel olarak en çok kullanılan bitki bazlı süt alternatifleri soya fasulyesi, hindistan cevizi 

ve yer fıstığı olmaktadır. Soyanın sürdürülebilirlik açısından tercih edilebilir olmasının en 

önemli nedenlerinden biri dünyada üretim miktarının fazla olmasıdır. Bu sayede birçok 

kullanım alanına da sahiptir. Ülkemizde yeterli tüketim alanı bulunmasa da dünyada soya sütü, 

soya yoğurdu, soya kıyması, tofu, tempe, miso gibi özel kullanım alanları bulunmaktadır. 

Ayrıca ekmek, makarna, pasta ve bisküvi alanlarında hammadde olarak da kullanılabilmektedir 
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(Çakmak, 2019). Sürdürülebilirlik ilkeleri göz önüne alındığında gezegen, kar amacı ve insan 

refahı için hindistan cevizinin sürdürülebilir bitki bazlı süt alternatifi olarak değerlendirilmesi 

mümkün olmaktadır (Tulashie ve ark., 2022). Başta Endonezya, Filipinler, Güney Asya, Doğu 

Afrika ve Karayipler olmak üzere 92 ülkede yetiştirilen besleyiciliği yüksek bir meyve olup her 

parçası farklı amaçlar için kullanılabilmektedir (Paul ve ark., 2019). Hindistan cevizi içeceği 

üretimi sırasında ortaya çıkan atıklar (hindistan cevizi kabuğu), enerji için biyokütle olarak 

prosese yeniden dahil edilebileceğinden ve aynı zamanda çevre için kaynak tasarrufu 

sağlanabileceğinden tüm bunlar sürdürülebilirlik gündemini yönlendirecektir. Hindistan cevizi 

içeceği, daha az kimyasal gübre kullanıldığından, pestisit ve herbisit içermediğinden ve toprağa 

daha az baskı yaptığından düşük çevresel etkiye sahiptir. İnek sütü ile bitki bazlı süt 

alternatiflerinin küresel ısınma potansiyelleri karşılaştırıldığında inek sütü için bitki bazlı süt 

alternatiflerinden 9 kat daha fazla araziye ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Hindistan cevizi genelde 

elle hasat edildiği için çevresel etki söz konusu olduğunda avantaj sağlamakta ve önemli 

emisyonlara neden olabilecek ağır makine kullanımını gerektirmemektedir. Bununla birlikte, 

hindistan cevizi içeceği yapmak için kayda değer miktarda enerji gerektirecek çok fazla makine 

ve sıcak su gerektirdiğinden, özellikle ticari ölçekte oldukça enerji talebi gerektirir. Ancak, 

enerjiye dönüştürülebilen biyokütle olarak atık hindistan cevizi kabuğunun kullanılması gibi 

çoğu çevre dostu uygulamalar kullanılabilmektedir. Bu da tüm sürecin sürdürülebilirlik ilkesine 

katkıda bulunmaktadır (Tulashie ve ark., 2022). Fıstık ise üretimin az olmasından kaynaklanan 

pahalılığı nedeniyle sürdürülebilirlik açısından çok fazla tercih edilen bir alternatif 

olmamaktadır. Tüm bunlar değerlendirildiğinde inek sütüne oranla daha az karbon ve sera gazı 

emisyonuna sahip olmaları, üretimin süreklilik sağlaması, arazi kullanımına ilişkin avantajları 

sebebiyle bitki bazlı süt alternatifleri sürdürülebilirlik ilkesine uyum göstermektedir. 

Sonuç 

Son on yılda, sürdürülebilir gıda ve beslenme kavramları ile birlikte değişen ihtiyaçları 

karşılamak ve sağlıklı gıdaların tüketicilere ulaşmasını sağlamak için alternatif kaynakların 

kullanımına dair yeni araştırmalar yapılmaktadır.  Artan kentleşme ve batılı yaşam tarzı 

tüketicilerin bu ürünlere karşı taleplerinin artmasıyla birlikte yeni ürünlerin geliştirilme hızı 

artmıştır.  Süt, makro (yağ, proteinler ve karbonhidratlar) ve mikro besinlerin (kalsiyum, 

selenyum, riboflavin, B12 vitamini ve pantotenik asit, B5 vitamini) dengeli oranlarını sağlayan 

sağlıklı bir gıda olarak kabul edilir. Dünyanın bazı bölgelerinde, süte, dolayısıyla sütteki bazı 

minerallere (demir), vitaminlere (folat) ve diğer biyomoleküllere (amino asitler) erişim 

sınırlıdır. Sütteki bazı bileşenlerin düşük seviyesi, hayvansal gıdaları sınırlama isteği, süt 

alerjisi, laktoz intoleransı ve hiperkolesterolemi gibi sağlık sorunları nedeniyle süt ürünü 

olmayan içecek tüketimi artmıştır. Bitki bazlı süt alternatifleri pazarında şu anda soya fasulyesi, 

yer fıstığı, yulaf, hindistan cevizi, kenevir, kakao, çok tahıllı bitki sütü alternatifi vb. baskındır 

ve bunların çoğu fonksiyonel biyoaktif bileşimleri nedeniyle kontrollü fermantasyon ile 

üretilmektedir. Sürdürülebilir gıda sistemleri içerisinde süte alternatif olarak kullanılacak bu 

kaynaklar arasından ise soya, hindistan cevizi ve yer fıstığı öne çıkmaktadır. Bununla birlikte 

bitkisel alternatifler, et, bebek maması, dondurmalar, meyve suları ve tahıllar gibi yeni gıda 

matrislerinde de denenmiştir. Bu anlamda, inek sütü alerjisi ve laktoz intoleransı konusundaki 

farkındalığın artması ve sağlıklı süt ürünü olmayan ürünlere olan talep nedeniyle bitki içecekleri 

büyük bir pazar potansiyeline sahip olacaktır. Ayrıca bitkisel süt alternatiflerine eklenen 

prebiyotikler sayesinde nihai üründeki probiyotik mikroorganizma sayısının korunması 

hedeflenmektedir. 
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Özet 
Dünya nüfusunun sürekli artması ve doğal kaynakların sınırlı olması, artan sağlık problemleri 

bu kaynakların hem en ekonomik ve doğru bir şekilde değerlendirilmesini hem de gıda 

ürünlerinin zengin besin içeriğine sahip olanlarının tercih edilmesini zorunlu kılmaktadır. Son 

zamanlarda insanlarda hatalı beslenme kaynaklı hastalık ve bazı rahatsızlıkların ortaya çıkması, 

insanları farklı arayışlara yönlendirmiş ve gıdalardan beklentilerini artırmıştır. Ayrıca gıda 

kaynaklarındaki azalma ile birlikte, farklı gıda kaynaklarına ve konsantre besinlerin tüketimine 

yönelim olmuştur. Bu kapsamda bilimi, fizyolojik etkilere sahip fonksiyonel gıda ya da gıda 

bileşenlerinin tüketiminin arttırılmasını önermektedir. Bu sayede insanlar için gıda sağlamak ve 

açlığı gidermenin yanı sıra aynı zamanda beslenme kaynaklı kronik hastalıkların önlenmesi ve 

refahın artması da sağlanmış olacaktır. Yapılan çalışmalar içerisinde pek çok gıdada olduğu gibi 

süt ve süt ürünleri de besin içeriği zenginleştirme çalışmaları yapılan ürünler içerisindedir. 

Bunda tüketicilerin beslenme konusunda farkındalığının artması ve fonksiyonel özellikleri 

geliştirilmiş gıdaları tercih etmesi de etkili olmuştur. İnsan sağlığı için önemli bir gıda olduğu 

kabul edilen sütün herkes tarafından kolayca sindirilen bir gıda olmaması, insanlar üzerinde 

laktoz intoleransı ve inek sütü proteini alerjisi gibi olumsuz etkilerinin bulunabilmesi, bazı 

ülkelerde memeli sütünün az miktarda ve pahalı olması gibi nedenler ilgiyi alternatif ve daha 

ucuz bir kaynak olan bitkisel sütlere yöneltmiştir. Aynı zamanda dünya tahıl üretiminin sürekli 

artmasına karşın kişi başı tüketim düzeyine bu gelişmelerin yansımaması nedeniyle bitkisel 

bazlı tahıl sütü şeklinde hayvansal süt ikamesi olarak kullanılması ile tahıl tüketiminin artması, 

gıda endüstrisinde atık olarak çıkan meyve ve sebze çekirdeklerinin içerdikleri yüksek oranda 

fenolik ve antioksidan ile gıdalarda bitkisel bazlı süt şeklinde kullanılmaları ve diğer bazı 

bitkisel bazlı sütlerin besin içerikleri ile ilave edildikleri gıdanın fonksiyonel özelliğini 

arttırması ile sürdürülebilir bitkisel üretim için bitkisel bazlı sütlerin önemli bir gıda işleme 

ürünü olduğu düşünülmektedir. Bu derleme ile Türkiye ve dünyada bitkisel bazlı sütlerle ilgili 

mevcut çalışmalar gözden geçirilerek gıda endüstrisinin ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılama 

hususunda hayvansal sütlere ikame olarak kullanılabilme potansiyeli ortaya konulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Bitkisel bazlı süt, ikame süt, fonksiyonel içecek, sürdürülebilirlik, sağlık 

 

Abstract 
The continuous increase in the world population and the limited natural resources, increasing 

health problems necessitate both the most economical and correct evaluation of these resources 

and the preference of food products with rich nutritional content. Recently, the emergence of 

diseases and some diseases caused by malnutrition in humans has led people to different 

searches and increased their expectations from food. In addition, with the decrease in food 

sources, different food sources and the consumption of concentrated nutrients have been 

directed. In this context, science recommends increasing the consumption of functional foods 

or food components with physiological effects. In this way, in addition to providing food for 

people and relieving hunger, it will also be possible to prevent chronic diseases caused by 
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nutrition and increase well-being. As with many foods, milk and dairy products are among the 

products for which nutritional enrichment studies are carried out. The increase in consumers' 

awareness of nutrition and their preference for foods with improved functional properties were 

also effective in this. Reasons such as the fact that milk, which is considered an important food 

for human health, is not easily digestible by everyone, negative effects on humans such as 

lactose intolerance and cow's milk protein allergy, and the small amount and expensiveness of 

mammalian milk in some countries, have attracted attention as an alternative and cheaper 

source. directed to plant milks. At the same time, despite the continuous increase in world grain 

production, these developments are not reflected in the per capita consumption level, so the use 

of plant-based cereal milk as an animal milk substitute and the increase in cereal consumption, 

the high percentage of phenolics and antioxidants contained in fruit and vegetable seeds, which 

are waste in the food industry, and plant-based foods. It is thought that plant-based milk is an 

important food processing product for sustainable plant production, as they are used in the form 

of milk and increase the functional properties of the food to which they are added with the 

nutritional content of some other plant-based milks. With this review, current studies on plant-

based milk in Türkiye and in the world will be reviewed and its potential to be used as a 

substitute for animal milk in meeting the needs of the food industry and consumers will be 

revealed. 

Keywords: Plant-based milk, substitute milk, functional beverage, sustainability, health 

 

Giriş 

Sürdürülebilir gıda sistemi gelecek nesillere güvenli gıdayı ve beslenmeyi sağlayacak çevresel, 

sosyal ve ekonomik temellerden taviz verilmemesine dayanmaktadır (FAO, 2018; Çetin, 2021). 

Su, enerji ve gıda arasındaki ilişkiyi göz önünde bulunduran çözümlere yönelmek, sınırlı 

kaynaklarımızı sürdürülebilir bir şekilde kullanabilmemiz için gerekmektedir. Bu nedenle gıda 

kaybına ve atığa sebep olan süreçlerin iyileştirilmesi önemlidir. Toprakların verimsizleşmesi, 

erişilebilir tatlı suyun azalması, atmosferdeki sera gazı oranlarının artması gibi sebepler gıda 

güvenliğini tehdit etmektedir (Tümenbatur, 2022). Dünya Bankası verilerine göre tüm dünyada 

üretilen gıdanın üçte biri ya yanlış uygulamalardan kaynaklı kayba uğramakta ya da tüketim 

aşamasında israfa dönüşmektedir (Pekcan, 2019). 

Sürdürülebilir tarım sistemlerinde; yeterli ve sağlıklı gıda ürünlerinin uygun maliyetlerle 

üretimi, doğal tarım kaynaklarının ve üreticilerin korunması ön plana çıkmaktadır (Tümenbatur, 

2022). Gıda üretiminin küresel sera gazı emisyonunun yaklaşık %30’undan ve temiz su 

kullanımının %70’inden sorumlu olduğu belirtilmektedir. FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) 

verilerine göre dünya nüfusunun %40’ı yoksulluk sınırında olup bunun da 1,4 milyonu açlık 

sınırındadır. Dünya’da 820 milyondan fazla insanın yetersiz beslendiği, 2018 yılında 1.3 milyar 

kişinin düzenli olarak besleyici ve yeterli besine erişemediği, 2 milyardan fazla insanın 

mikrobesin ögeleri eksikliğinin olduğu bildirilmektedir (Pekcan, 2019). 

Dünya nüfusunun sürekli artması ve doğal kaynakların sınırlı olması, bu kaynakların en 

ekonomik ve doğru bir şekilde kullanılması zorunluluğunu getirmektedir. Dünya şartlarının 

değişmesi, teknolojinin gelişmesi, çevre kirliği ve günlük hayatta stresin artması gibi sebepler 

sağlık ile beslenme arasındaki ilişki üzerine yapılan bilimsel çalışmaları da arttırmaktadır. Bütün 

bunların yanı sıra ülkelerin ulusal gelirleri veya yaşam standartları arttıkça tüketicilerde sağlıklı 

yaşama ve kaliteli yaş alma farkındalığı oluşmakta, sağlık üzerine olumlu etkileri olan gıda veya 

gıda bileşenlerine olan ilgiyi de arttırmaktadır. Pek çok gıdada olduğu gibi süt ürünleri de 

zenginleştirme çalışmaları yapılan ürünler içerisinde yer almaktadır (Karaçalı, 2017; Erol, 

2020).  
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2009 yılında yayınladığı raporda dünya genelinde öne çıkan risk 

faktörlerine bağlı olarak ölümlerin dağılımlarını belirlemiş ve bu faktörlerin yarıdan fazlasının 

kolesterol, obezite, temel element (Fe, Zn gibi) eksiklikleri, sodyum tüketimine bağlı kan 

basıncı sorunları gibi beslenme ile ilgili nedenlerden kaynaklandığını belirtmiştir. Günümüzde 

gıda kaynaklarındaki azalma ile beraber insanlarda hatalı beslenme nedenli hastalık ve bir takım 

rahatsızlıkların ortaya çıkması, insanların gıdalardan beklentilerini arttırarak farklı gıda 

kaynaklarına ve yoğunlaştırılmış besinlerin tüketimine yöneltmiştir. Böylelikle insanların 

fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak gıdaların sağlanması ve açlığı gidermenin 

yanı sıra aynı zamanda beslenmeyle ilişkili kronik hastalıkların önüne geçilmesi ve yaşam 

kalitesinin artması da sağlanmış olacaktır. Bu sebeplerden dolayı mevcut ürünler, mühendislik 

bilimlerinden yararlanılarak yeni biçimleri ile pazarda yerini almaya başlamıştır (Bernat ve ark., 

2014; Çelik, 2019; Ersöz, 2019). Bu kapsamda bilim fizyolojik etkilere sahip fonksiyonel gıda 

ya da gıda bileşenlerinin tüketiminin arttırılmasını önermektedir. Bunun için de gerek 

fermantasyon ile gıdaların içerisindeki bazı bileşiklerin değişikliğe uğratılması, pişirme ile 

biyoyararlılığının arttırılması veya farklı gıda kombinasyonlarının aynı matrikste birleştirilmesi, 

gerekse de vitaminler, mineraller, probiyotikler, prebiyotikler, fenolik maddeler, antioksidanlar, 

vb. içeren bileşenlerin ve fitokimyasalların gıdalara eklenmesi ile fizyolojik özellikte 

fonksiyonel yeni gıdalar tasarlanabilmektedir. Günümüzde beslenme konusunda farkındalığı 

artan tüketicilerin fonksiyonel özellikleri geliştirilmiş gıdaları tercih etmesi ile birçok gıdada 

olduğu gibi süt ve süt ürünlerinde de farklı ürünler geliştirilmekte; besin içeriğini arttırmak ve 

antioksidan/ antimikrobiyal özelliklerini geliştirmek için hayvansal süt ürünlerine biyoaktif 

bileşenler ve fitokimyasallar gibi bileşenler ilave edilerek fonksiyonel süt ürünlerinin 

geliştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır (Yılmaz ve Topçuoğlu, 2019). 

Sütün içerdiği protein, mineral, yağ ve şekerlerle insan sağlığı için önemli bir gıda olduğu kabul 

edilse de herkes tarafından kolayca sindirilen bir gıda değildir. İnsan üzerinde laktoz intoleransı 

ve inek sütü protein alerjisi gibi olumsuz etkileri bulunabilmekte ve dünya nüfusunun %75’inde 

laktoz intoleransı bulunmaktadır (Silva ve ark., 2020). Bazı ülkelerde memeli sütünün az 

miktarda ve pahalı olmasından dolayı, alternatif ve daha ekonomik bir kaynak olan bitki sütü 

arayışına yönelim olmaktadır. Bitkisel sütlerin besin değeri, elde edildiği bitkiye, işlenme 

şartlarına ve eklenen bileşenlere göre değişebilmektedir (Mäkinen ve ark., 2016). Yüksek 

besleyici özelliklere sahip olan bitkisel sütler, sağlıklı gıda talebiyle uyumlu laktoz, hayvansal 

protein ve kolesterol içermemesi sayesinde tüketicilerin beklentilerini karşılamaktadır (Bernat 

ve ark., 2014; Ersöz, 2019). Dünya genelinde bitki bazlı süt alternatifleri pazarında, satışların 

2009’dan 2015’e kadar iki katından fazla artış gösterdiği belirtilmiştir. Bitki Bazlı Gıdalar 

Derneği’ne göre ABD’de bitki bazlı yoğurt satışlarının %55, bitki bazlı peynir satışlarının %43 

ve bitki bazlı krema satışlarının %131 arttığı bildirilmiştir (Alcorta ve ark., 2021; Alkan, 2021). 

Görünüş olarak inek sütüne benzeyen bitkisel bazlı sütler; tahıllar veya tahıl benzeri ürünler, 

baklagiller ve yağlı tohumların su ile ekstrakte edilmiş özleridir (Mäkinen ve ark., 2015). 

Dünyanın vazgeçilmez bir beslenme kaynağı olan tahılların insan hayatındaki önemi henüz tam 

olarak bilinmemekle birlikte yeterli seviyede tüketilmemektedir. Bu nedenlerden ötürü tahıl 

içeren alternatif ürünlerin üretilmesi hem gıda endüstrisi hem de tüketiciler için önemlidir. 

Tahılların ülkemizde ekim alanı ve üretim açısından yüksek bir potansiyeli vardır. Dünyadaki 

tahıl üretiminde sürekli bir artış olmasına rağmen kişi başına düşen tüketim düzeyine bu artış 

yansımamaktadır (Ersöz, 2012).  

Sert çekirdekli meyvelerin ekonomide payı büyüktür. İlk sırada kayısı, ikinci sırada şeftali ve 

üçüncü sırada kiraz bulunmaktadır. Gıda endüstrisinde atık olarak çıkan meyve ve sebze 

çekirdekleri, içerdikleri yüksek oranda fenolik ve antioksidan ile gıdalara çeşitli şekillerde (yağ, 

un, süt vb.) ilave edilerek fonksiyonel ürün özelliği kazandırılmaktadır. Bu şekilde gıdaların 



Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Üzerine Araştırmalar 

341 

 

zenginleştirilmesi ile beslenme açısından eksiklik yaşayan ülkelerde insanlara daha kaliteli 

besin tüketme olanağı sağlanabilmektedir ( Tuna, 2015; Özgül, 2019). 

Avrupa Komisyonu hayvanlardan elde edilen sütler haricinde bitkisel kaynaklardan elde edilen 

süt benzeri ürünlere “süt denilmesini yasaklamıştır (Council Regulation 1308/2013). 

Endüstriyel olarak satışa sunulan bu alternatiflerde süt ifadesi kullanılamayacaktır. Bu nedenle, 

bitkisel kaynaklı süt ifadeleri yerine “içecek” ya da “bitkisel bazlı süt alternatifleri” ifadesi 

kullanılmaktadır. Bu derleme ile, Türkiye ve dünyada bitkisel bazlı süt alternatifleri ile ilgili 

mevcut çalışmalar gözden geçirilerek, gıda endüstrisinin ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılama 

ve sürdürülebilir gıda teknolojisi açısından önemi değerlendirilecek ve hayvansal sütlere ikame 

olarak kullanılabilme potansiyeli ortaya konulacaktır. 

Bitkisel Süt Alternatifleri 

Görünüş olarak inek sütüne benzeyen bitkisel bazlı sütler; tahıllar veya tahıl benzeri ürünler, 

baklagiller ve yağlı tohumların su ile ekstrakte edilmiş özleridir. Soya ürünleri pazara hâkim 

olmakla birlikte, hindistancevizi endospermi, yulaf, badem, pirinç, kenevir ve kinoa tohumları 

gibi diğer bitki materyallerine dayanan sütler de mevcuttur (Mäkinen ve ark., 2015). Bitkisel 

bazlı sütler, fonksiyonel içecek kategorisinde yerini almıştır, ancak literatürde bir tanım ve 

sınıflandırması bulunmamaktadır. Bitki bazlı sütler beş gruba ayrılırlar: Tahıl bazlı olarak yulaf 

sütü, pirinç sütü, mısır sütü; baklagil bazlı olarak soya sütü, yer fıstığı sütü, börülce sütü; fındık 

bazlı olarak badem sütü, hindistan cevizi sütü, fındık sütü, ceviz sütü; tohum bazlı olarak susam 

sütü, keten sütü, kenevir sütü, ayçiçeği sütü; tahıl benzeri bazlı olarak kinoa sütü, teff sütü (Sethi 

ve ark., 2016; Yıldırım, 2021). 

Bitkisel süt pazarına soya fasulyesi sütü, yulaf sütü, hindistancevizi sütü, kenevir sütü, kakao 

sütü, çok tahıllı süt vb. hakimdir ve bunların çoğu, fonksiyonel biyoaktif bileşimlerinden dolayı 

kontrollü fermantasyonla üretilir (Paul ve ark., 2020). 

Bitkisel Süt Alternatiflerinin Üretimi 

Bitki materyalinin su içinde ekstraksiyonu, katıların ayrılması ve ürün formülasyonu, ardından 

homojenleştirme ve ısıl işlem ile üretilir (Mäkinen ve ark., 2015). Bitki bazlı süt alternatiflerinin 

genel üretim akış şeması Şekil 1’de gösterilmiştir (Jeske ve ark., 2018; Yıldırım, 2021). 

 

 
 

Şekil 1. Bitki Bazlı Süt Alternatiflerinin Genel Üretim Akış Şeması  

(Jeske ve ark., 2018; Yıldırım 2021) 

Bitkisel Süt Ürünlerinin Faydaları 

Yulaf vitaminler, fenolik asitler, avenantramidler, flavonoidler, steroller ve fitik asit gibi çeşitli 

fitokimyasallar açısından zengin bir tahıl ürünüdür. Hipokolesterolemik ve antikanserojen 

özellikleri gibi sağlık yararları bulunmaktadır. Ayrıca düşük glisemik indeksi özelliğiyle diyabet 

hastaları ve gluten alerjisi olan çölyak hastaları için önemli bir tahıl olarak kabul edilmiştir.  

Yulaf, yüksek oranda sindirim sistemi için yararlı olan ve kolonorektal kansere karşı koruyucu 
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olan β-glukan ve doymamış yağ asitleri içermektedir. Yulaf sütü yüksek oranda lif içeriği ile 

kolesterol ve lipid düşürücü etkiler sergiler, A, D, E ve B1 vitaminleri ve mineraller (Ca, K, Na, 

Mg ve Fe) yönünden zengindir (Kahraman, 2011; Gupta ve Bisla, 2019; Yıldırım, 2021).  

Düzenli olarak badem tüketiminin kan şekerini düşürmeye ve kardiyovasküler hastalık riskini 

azaltmaya yardımcı olduğu, plazma LDL kolesterol seviyesini düşürerek koroner kalp hastalığı 

riskinin azalmasıyla da ilişkilendirildiği bildirilmiştir. Son araştırmalar badem sütünün özellikle 

şeker hastalığı, çölyak arter kompresyon sendromu, inek sütüne aşırı duyarlılığı ve laktoz 

intoleransı olan kişiler tarafından tercih edildiğini göstermiştir. Badem sütü ayrıca α-tokoferol, 

esansiyel yağ asitleri, diyet lifi ve çok çeşitli diğer fitokimyasallar gibi esansiyel ve esansiyel 

olmayan içerikler açısından da zengindir (Ceylan ve Özer, 2020). Ayrıca yapılan çalışmalarda 

antienflamasyon, antioksidan, antikanserojen ve prebiyotik özelliklere sahip olduğu da 

belirlenmiş ve anksiyete ve alzheimer gibi birçok hastalık üzerinde olumlu etkilerle 

ilişkilendirilmiştir (Bolling, 2017; Yılmaz Ersan ve Topçuoğlu, 2019; Sezgin, 2021). 

Kalp hastalığı olan kişiler için sağlıklı olarak tanımlanan ceviz, dengelenmiş tekli doymamış 

yağ asidi-çoklu doymamış yağ asitleri oranına sahiptir. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde 

kolesterolü sağlıklı seviyelerde tutmayı sağlar. Vücudumuza polifenoller, elzem amino asitler 

ve fitokimyasallar sağlamaktadır (Sezgin, 2021). 

Hindistan cevizi sütünün doymuş yağ oranı yüksek olsa da diğer doymuş yağ ürünlerinden daha 

sağlıklıdır ve yağı vücut tarafından kolayca metabolize edilir. İçerdiği ana doymuş yağ olan 

laurik asitin beyin gelişimine ve kemik sağlığına katkı sağladığı, bağışıklık sistemini 

güçlendirdiği ve kan damarlarının esnekliğini korumaya yardımcı olduğu belirtilmiştir. 

Hindistan cevizi sütü aynı zamanda antikanserojen ve antimikrobiyal özellikler içermektedir 

(Sezgin, 2021). 

Soya %40-50 protein, %20-30 yağ, %26-30 karbonhidrat ile diyet lifi ve izoflavonlar, 

doymamış yağ asitlerinden linoleik ve linolenik yağ asitleri içermekte ve B12 vitamini hariç 

diğer B grubu vitaminler açısından da oldukça zengin olduğu belirtilmektedir. Soya sütü ve 

ürünlerinin; yüksek besleyici özelliğe sahip olması, serum kolesterol seviyesini düşürmesi, 

laktoz içermemesi, alerjik reaksiyonlara neden olmaması gibi özellikleri ile diyet ve tedavi 

amaçlı kullanımının yapılan çeşitli çalışmalarda olumlu sonuçlar verdiği bildirilmiştir (Karaçalı, 

2017). 

Bitkisel sütlerin sayılan faydalarının yanı sıra bazı dezavantajları da bulunmaktadır ve bunların 

bilinerek tüketilmesi gerekmektedir. Bazı bireylerin badem ve soya alerjisi bulunmaktadır. 

Pirinç ise yüksek miktarda şeker içermektedir. Hindistan cevizi ise düşük miktarda protein ve 

yağ içermektedir (Vanga ve Raghavan, 2018). Badem içeriğindeki çoklu doymamış yağ asitleri 

nedeniyle oksidasyon sonucu acılaşmaya neden olabilmektedir. Bu nedenle gıda prosesleri 

doğru bir şekilde uygulanmalıdır (Paul ve ark., 2020; Sezgin 2021). Tamamen bitki bazlı süt 

kullanımı beslenme yetersizliklerine yol açabilmektedir. Bu sebepten tüketicilere, bitki bazlı 

sütleri hayvansal sütlerin yerine tam bir besin alternatifi olarak düşünmemesi gerektiği, bitkisel 

sütlerin besin profilini tanımaları ve diyet ayarlamalarını buna göre yapmaları önerilmektedir 

(Chalupa-Krebzdak ve ark., 2018). 

Bitkisel Süt Alternatifleri ile İlgili Ürün Geliştirme Çalışmaları 

Gürsoy (2000) kaşar peyniri üretiminde soya sütü kullanım olanaklarını araştırmıştır. İnek sütü 

ile birlikte %10 soya sütü kullanımının üretim maliyetini %8 düşürdüğünü, elde edilen kimyasal 

ve duyusal analiz sonuçlarına göre %10 oranında soya sütünün rahatlıkla kullanılabileceğini ve 

ekonomik yönden avantaj sağlayacağını, sağlık ve beslenme yönünden faydalı olan soya 

sütünün insanlar tarafından daha fazla tüketilme olanağı bulacağını bildirmiştir. 
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Dağcı (2004) soya sütünden elde ettiği yoğurdu geleneksel Kahramanmaraş tarhanası üzerinde 

kullanılma olasılığını araştırdığı çalışmasında, soya ve inek yoğurdu örneklerinin duyusal, 

fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve antimikrobiyal aktivitelerini incelemiştir. Soya sütünün 

1/8 oranında kullanımının ve %5 oranında yoğurt kültürü ilavesinin olumlu sonuç verdiğini, %3 

oranında vanilya aromalı soya yoğurdunun 10 üzerinden 8 puan alarak inek yoğurduna en yakın 

puanı aldığını, soya yoğurdunun inek yoğurduna göre daha viskoz olduğunu ve ayrılan serum 

miktarının düşük çıktığını, soya ve inek yoğurtlarından yapılan tarhanaların benzer duyusal 

özellikler gösterdiğini ifade etmiştir. 

Isanga ve Zhang (2009) yaptıkları çalışmada yer fıstığı sütüne 4 g/100 g yağsız süt tozu ilave 

ederek yoğurt üretmişlerdir. Son ürünün fizikokimyasal analizleri yapılmış, inek sütü ile yapılan 

yoğurt kontrol örneği olarak kabul edilmiştir. Bu çalışma ile fıstık sütü ile yapılan yoğurdun 

inek sütü ile yapılan yoğurttan daha yüksek protein ve yağ içeriği ile su tutma kapasitesine sahip 

olduğu görülmüş ve sinerezise daha dayanıklı olduğu belirtilmiştir. 

Ersöz (2012) laktoz intoleransı olan, vejeteryan olan ve obezite gibi sebeplerden ötürü süt ürünü 

tüketemeyen kişilerin düşük kalorili dondurma ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmasında 

pirinç sütünü sade, kakao ve limon aromalı dondurma üretiminde kullanmıştır.  Pirinç sütlü 

dondurma sayesinde birçok faydası olan pirincin (içerdiği nişasta, B1, B2, C ve E vitaminleri 

ile Na, Mg, K, Ca, Fe ve P mineralleri ile) insanlar tarafından daha yaygın bir şekilde 

tüketilmesinin de sağlanabileceği, dondurmaya alternatif, dondurmadan daha ucuz bir ürünün 

ortaya konulduğu da bildirilmiştir. 

Uzuner (2012) inek sütüne farklı oranlarda pirinç sütü ilave ederek elde ettiği probiyotik 

yoğurtlarda, pirinç sütü kullanımı ile görünür viskozitenin arttığını, tekstür ve serum 

ayrılmasının azaldığını, yoğurtların kimyasal ve mikrobiyolojik değerlerinde azalmanın 

olduğunu bildirmiştir. Duyusal değerlendirmede %25 oranında pirinç sütü ilave edilen 

yoğurdun kontrol örneğine en yakın örnek olduğu, pirinç sütünün gıda endüstrisine yeni 

fermente süt ürünleri kazandırma ve tüketiciler için alternatif ürün şeçim sansı sağlayabileceği 

belirtilmiştir. 

Bernat ve ark. (2015) hem bademlerin hem de probiyotiklerin özelliklerini birleştiren yeni bir 

fermente badem sütünün, mevcut çok yönlü, sağlığı geliştirici gıda talebini karşılayacağını 

düşünmüşler ve çalışmalarında badem sütünden probiyotik fermente ürün elde etmişlerdir. 

Yanıt yüzey yöntemi ile nihai üründe yüksek probiyotik sağlamak için çeşitli faktörleri (glikoz, 

fruktoz, inülin ve starter kültür) optimize etmişlerdir. Optimal formülasyon, soğuk depolama 

(28 gün) boyunca fizikokimyasal olarak karakterize edilmiş ve probiyotiklerin hem in vitro 

sindirime hem de proteolize kadar hayatta kalmaları nicelleştirilmiştir. Sonuç olarak depolama 

süresi boyunca önceden optimize edilmiş badem sütünde yüksek bir probiyotik popülasyonun 

(>107 cfu/mL) elde edildiği, probiyotik bakterilerin inülin varlığına bağlı olarak in vitro 

sindirimde %51 oranında hayatta kaldığı, probiyotik sağkalım ve mevcut prebiyotik bileşikler 

sebebiyle, geliştirilmiş fermente badem sütünün sinbiyotik ürün olarak kabul edilebileceği 

bildirilmiştir. 

Maleki ve ark. (2015) fermente fındık sütü-peynir altı suyu ve kefir taneleri ile hazırladıkları 

içeceğin antioksidan özelliklerini, fenolik bileşiklerini ve duyusal özelliklerini incelemişlerdir. 

25.91oC ve %8 inokülum oranı ile fermente edilen fındık sütünün en uygun olduğu, optimum 

koşullarda hazırlanan içeceklerin duyusal testlerde yüksek kabul puanları aldığı belirtilmiştir. 

Dinkçi ve ark. (2015) inek-yulaf sütü karışımı kullanılarak kefir üretim potansiyelini 

değerlendirdikleri çalışmada %20, %40 ve %60 oranında yulaf sütü içeren kefir örnekleri 

hazırlamışlardır. Yulaf sütü oranının kefir örneklerinin fizikokimyasal, reolojik, mikrobiyolojik 
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ve duyusal özelliklerine etkisi, buzdolabında 21 günlük depolama süresince 

incelenmiştir.  Yulaf sütü konsantrasyonu arttıkça örneklerin pH'ında düşme, daha düşük 

viskozite ve azalmış proteolitik aktivite gözlenirken, daha yüksek peynir altı suyu elde 

edilmiştir.  İstatistiksel analizler, en yüksek laktokok ve laktobasil canlı hücre sayılarının en 

fazla yulaf sütü içeren örnekte tespit edildiğini göstermiştir. Duyusal panelistler tarafından en 

çok kabul gören ürün, %20 yulaf sütü içeren ve tat ilavesi içermeyen nihai ürün olarak 

bulunmuştur. Sonuçlar, yeni bir inek/yulaf sütü bazlı kefir olasılığını göstermiştir. 

Ilyasoglu ve ark. (2015) yoğurt üretiminde yağsız süt tozu ile takviye edilmiş fındık bulamacının 

kullanım olasılığını araştırdıkları çalışmada, fındık bulamacının toplam katı içeriği ve süt tozu 

içeriğinin; ürünün yaklaşık bileşimi, fizikokimyasal ve duyusal özellikleri, yağ asidi bileşimi, 

toplam fenolik içeriği ve antioksidan aktivitesi üzerindeki etkilerini tepki yüzey metodolojisini 

kullanarak değerlendirmişlerdir. Elde edilen yoğurdun özelliklerinin genel olarak yoğurdun 

özellikleriyle uyumlu olduğu, doymamış yağ asitleri açısından zengin olduğu, yoğurt üretiminde 

fındık bulamacının kullanılmasının yoğurdun sağlık yararlarını arttırmak için önerilebileceği 

bildirilmiştir. 

Su ve ark. (2017) Kuzey Amerika cevizi sütünden yoğurt hazırlamış ve kontrol örneği olarak 

inek sütü yoğurdu kullanmışlardır. Ceviz sütünden elde edilen yoğurdun asitliği ve toplam laktik 

asit bakteri sayısı istatistiki olarak inek sütü yoğurdundan önemli ölçüde farklı bulunmamıştır. 

Yine inek sütü ile karşılaştırıldığında daha yüksek toplam katı, yağ, ham protein ve amino 

asitlere, ancak daha düşük kül ve yağsız katılara sahip olduğu belirlenmiştir. Yapılan duyusal 

değerlendirmede ceviz sütünden elde edilen yoğurdun görünüm ve lezzet puanlarının istatistiki 

olarak inek sütü yoğurdundan önemli ölçüde farklı bulunmadığı, ancak doku puanının önemli 

ölçüde daha yüksek olduğu, ceviz sütü ilavesinin yoğurdun dokusunu, amino asit ve protein 

içeriğini iyileştirdiği bildirilmiştir. 

Arslan (2018) yer fıstığı sütünden elde ettiği yoğurt ve kefirin fizikokimyasal, tekstürel ve 

reolojik özelliklerini araştırmış, geleneksel yer fıstığı sütünün elde edilmesi işleminde 

mikroakışkanlaştırma yöntemini uygulamıştır. Farklı konsantrasyonlarda yer fıstığı ve su 

karışımları hazırlayarak, ilk bölümde, yer fıstığı yoğurdunu; ikinci bölümde ise yer fıstığı 

kefirini elde etmiştir. Sonuç olarak, sadece mikrosıvılaştırma tekniği kullanılarak uygun 

konsantrasyonlarla sakaroz ve kültür ile yer fıstığı yoğurt ve kefirinin üretilebildiğini ortaya 

koymuştur. 

Özgül (2019) kefir üretiminde ikame süt olarak kayısı çekirdeği içi sütünün kullanım 

olanaklarını araştırdığı çalışmasında; inek sütü, kayısı çekirdeği içi sütü ve bunların farklı 

oranlarda karışımlarını içeren 5 farklı kefir üretmiştir. Depolama boyunca (1., 10. ve 20. günler) 

yapılan fizikokimyasal, mikrobiyolojik ve organoleptik analizler sonucunda kayısı çekirdeği içi 

sütü ikame oranının %25 ve %50 oranlarında uygulanmasının fonksiyonel kefir üretiminde 

başarılı bulunduğunu bildirmiştir. 

Gupta ve Bisla (2019), çalışmalarında farklı oranlarda yulaf sütü ve inek sütü kullanarak beş 

çeşit (40:60, 60:40, 80:20, 100:00) yoğurt hazırlamıştır. Yoğurtlar yarı eğitimli bir panel grubu 

tarafından 9 puanlık hedonik skala ile organoleptik değerlendirmeye tabi tutulmuş ve 60:40 

oranında yulaf ve inek sütü bazlı yoğurt en yüksek puan ile kabul görmüştür. Geliştirilen yulaf 

sütü ve yulaf sütü yoğurdunun besin özellikleri, standart inek sütü ve inek sütü yoğurdu ile 

karşılaştırılmıştır. Yoğurtta inek sütü yerine yulaf sütünün kullanılması, inek sütünden gelen 

yağ, kolesterol ve laktoz içeriğini azaltmıştır.  

Ersöz (2019) farklı oranlarda fındık sütü ve inek sütü ile gam (karragenan ve keçiboynuzu gamı 

(%0.1 ve %0.2) kullanarak ürettiği muhallebi tatlısının; fiziksel, kimyasal ve organoleptik 
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analizlerini gerçekleştirerek en ideal kombinasyonu belirlemeyi ve fındık sütü kullanımı ile 

yenilikçi ürün üretimini amaçlamıştır. Fındık sütünün ilave edilmesiyle örneklerin sertlik, 

sakızımsılık ve dış yapışkanlık değerlerinde azalma olduğu belirlenmiştir. 

Yılmaz-Ersan ve Topçuoğlu (2019) farklı konsantrasyonlarda (%0, %25, %50, %75 ve %100) 

badem sütü-rekonstitüe süt kompozisyonları ile ürettikleri probiyotik yoğurtların, depolama 

süresince mikrobiyolojik ve bazı fizikokimyasal özelliklerini inceledikleri çalışmada, yoğurtları 

21 gün süre ile 4°C’de depolamışlardır. Badem sütü ilavesinin probiyotik mikrobiyotasında 

canlılık değerlerini arttırdığı, özellikle %100 badem sütü ile üretilen yoğurtta, depolama 

boyunca tüm probiyotik bakteri sayılarının arttığı ve badem sütünün bu bakterilerin gelişimini 

uyardığı belirlenmiştir. 

Erol (2020) badem sütüyle ballı ve muzlu kefir üretmiş, bu kefirlerin fizikokimyasal, 

mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerini depolama süresince (1., 7. ve 14. günler) incelemiştir. 

En yüksek pH değerinin kontrol kefirinde tespit edildiği, depolama sırasında viskozitenin 

azaldığı, %70 oranında badem sütü içeren kefirde en yüksek laktobasil sayısına ulaşıldığı 

belirlenmiştir. Duyusal analiz sonuçlarına göre %60 oranında badem sütü içeren kefir, tat ve 

aroma açısından en çok beğenilen ürün olmuştur. Badem sütünün, kefir üretiminde inek sütü 

ikamesi olarak başarıyla kullanılabileceği bildirilmiştir. 

Yıldırım (2021) ısıl olan ve olmayan işlemler ile pastörize edilen yulaf sütünden laktik asit 

fermantasyonu ile yoğurt yapım olanaklarını araştırmış, bu çalışma ile yoğurtların mikrobiyal, 

fizikokimyasal, tekstürel ve duyusal değişimleri 21 gün boyunca takip etmiştir. Isıl işlem 

görmüş olan yoğurtlar hiçbir işlem görmemiş yulaf sütünden üretilmiş olan yoğurtlar ile 

karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda UV-C destekli ısıl işlem görmüş yulaf sütünden elde 

edilen yoğurdun, karakteristik özelliklerini geliştirmek üzere kullanım potansiyeli olduğunu 

ortaya koymuştur. 

Alkan (2021) vejeteryan beslenme, laktoz intoleransı, inek sütü alerjisi gibi sağlık nedenleri ile 

sürdürülebilir gıda üretimi için, kayısı çekirdeği sütü ile probiyotik yoğurt üretim olanaklarını 

araştırmıştır. Depolamanın 1, 7, 14, 21 ve 28. günlerinde kayısı çekirdeği sütü takviyeli yoğurda; 

fizikokimyasal mikrobiyolojik, antioksidan aktivite, ACE-inhibisyon ve duyusal analizler 

yapılmış ve bu analizlerde yoğurt örnekleri benzer özellikler göstermiştir. Hem kontrol örneği 

hem de kayısı çekirdeği sütü takviyeli yoğurtta depolama süresince probiyotik canlı sayısı 

istenen seviyede saptanmıştır. Duyusal değerlendirme sonuçları da olumlu bulunmuştur. Sonuç 

olarak kayısı çekirdeği sütü takviyeli probiyotik yoğurtun, inek sütü probiyotik yoğurduna 

alternatif bir ürün olarak tüketilebileceği belirtilmiştir. 

Sözbir (2021) yulaf sütüne Isabella (Vitis labrusca L.) üzüm suyu ve probiyotik özellikteki 

Lactobacillus acidophilus La-5 ve Lactobacillus rhamnosus LGG kültürleri ilave ederek bitkisel 

probiyotik ürün geliştirmeyi amaçlamıştır. Optimal koşullarda üretilen yulaf sütü içeceğinde 

depolama süresince probiyotik bakterilerin canlı kalma durumları ile ürünlerin fiziksel, 

kimyasal ve duyusal özelliklerini araştırmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, Isabella üzüm 

suyunun probiyotik ürün geliştirilmesinde uygun olduğu belirlenmiş, Isabella üzüm suyuyla 

zenginleştirilmiş yulaf sütü içeceğinin 4°C’de L. rhamnosus için en az 21 gün, L. acidophilus 

için en az 14 güne kadar probiyotik özelliğini koruduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç 

Dünyada artan nüfus ve sağlık problemleri, doğal kaynakların sınırlı olması gibi sebeplerden 

dolayı bu kaynakların ekonomik ve doğru şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu da besin 

içeriği zenginleştirilmiş gıda ürünlerinin tercih edilmesini zorunlu kılmıştır. Hayvansal sütün 

herkes tarafından kolayca sindirilen ve emilen bir gıda olmaması, laktoz intoleransı ve inek sütü 
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protein alerjisi gibi olumsuz sağlık etkilerinin bulunabilmesi, bazı ülkelerde az miktarda ve 

pahalı olması yanında sürdürülebilir gıda üretimi, vegan tarzı beslenme gibi sebeplerden dolayı 

alternatif ve daha ucuz bir kaynak olan bitkisel sütlere yönelim olmuştur. 

Yapılan çalışmalarda süt ürünlerinin dayanıklılığını artırmak amacıyla fermente ürünlerde 

(yoğurt, kefir vb) kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bitkisel sütler kullanılarak elde edilen bu 

ürünlerde en önemli sorunların, tekstürel özellikler ve tüketicilerin alışkın olmadıkları lezzete 

karşı gösterdikleri ön yargı olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu konuda yapılacak çalışmalarla 

istenen tekstür ve lezzette ürünler elde edilebileceği açıktır. Dondurma, tarhana gibi süt 

ürünlerinin kullanıldığı ürünlere bitkisel sütlerin ilave edilerek fonksiyonel özellik 

kazandırılması veya fonksiyonel özelliklerinin arttırılması sürdürülebilir gıda teknolojisi 

açısından önem taşımaktadır. 

Ülkemizde ve dünyada fındık, ceviz vb. sütlerin eldesi ile bu yemişlerde yaşanabilecek ürün 

fazlasının depolanması ve birikimi önlenecek, ürünlerin piyasa değerinin altına düşmesi 

engellenecek, oluşturulacak ek bir gıda sanayi kolu ile istihdam ve ekonomik kalkınmaya katkı 

sağlanmış olacaktır.  

Gıda endüstrisinde atık olarak çıkan meyve ve sebze çekirdekleri içerdikleri yüksek oranda 

fenolik ve antioksidan nedeniyle, süt şeklinde gıdalara ilave edilerek ilave edildiği ürüne 

fonksiyonel özellik kazandırmaktadır. Bu şekilde gıdaların zenginleştirilmesi, hem 

sürdürülebilir gıda üretimi, hem de beslenme açısından eksiklik yaşayan ülkelerde insanlara 

daha kaliteli besin tüketme olanağı açısından faydalar sağlayacaktır. Bitkisel sütlerin besin 

profilini tanımadan yapılan diyet ayarlamalarının veya hayvansal sütler yerine tam bir besin 

alternatifi olarak düşünülüp sadece bu sütlerin tüketilmelerinin beslenme yetersizliklerine yol 

açabileceği de unutulmamalıdır.  

Sürdürülebilir gıda teknoloji ve sistemleri açısından bitkisel bazlı süt kullanımının ve hayvansal 

sütle beraber veya ikame olarak kullanılmasının fonksiyonel gıda üretimi açısından giderek 

artan öneme sahip olduğu yapılan çalışmalarla da ortaya konmuş olup gelecek çalışmaların bu 

yönde artabileceği düşünülmektedir. 
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Özet 
Artan nüfus, gelişen teknoloji ve sanayileşme sonucu mevcut kaynaklar tükenme riski ile karşı 

karşıya gelmiştir. Dünyada doğal kaynakların bilinçsizce kullanılması ile çevresel sorunlar 

oluşmaya başlamıştır. Dolayısıyla tüm sektörlerde olduğu gibi gıda sektöründe de sürdürülebilir 

üretim yöntemleri aranmaya ve uygulanmaya başlanmıştır.  

Pastörizasyon prosesleri, gıda endüstrisindeki diğer sektörler arasında hava kirliliğinden 

sorumlu işgücü, su ve enerji talebinin yüksek olduğu alanlardan biridir. Proseslerde fosil 

yakıtların kullanımı enerji ve verim kaybının yanı sıra su tüketimi ve karbon ayak izi ile iklim 

değişikliğinden de sorumludur. Proseslerde kaçınılmaz olarak fosil yakıt kullanımı 

sürdürülebilir bir süreç olarak görülmemektedir. Elektriksel ısıtma yöntemleri; verimlilik, hızlı 

ısıtma, güvenlik, temizlik ve doğru kontrol gibi avantajları nedeniyle günümüzde oldukça talep 

görmektedir. Elektrik enerjisi temiz enerji kaynaklarından elde edilebilmekte ve süreklilik 

sağlanabilmektedir. Yapılan çalışmalarda elektriksel ısıtma yöntemlerinin fosil kaynaklara göre 

daha az çevresel etkiye yol açtığı tespit edilmiştir. Isıtma işleminin elektrik ile olması su 

tüketimini azaltmaktadır. Fosil kaynakların elektriksel ısıtma yöntemleri karşısındaki ekonomik 

avantajının enerjinin dönüşümü ve transferi sırasındaki kayıplar ile azaldığı tespit edilmiştir. 

Çalışmalar sonucunda elektrik destekli pastörizasyon sistemlerinin çevresel etki ve verimlilik 

açısından etkili bir alternatif pastörizasyon sistemi olabileceği görülmüştür. Ayrıca firmaların 

son zamanlarda yaptıkları güneş enerjisi yatırımlarının artması nedeni ile bu tür sistemlerin 

kullanımının artacağı düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Pastörizasyon, Çevresel etki, Enerji verimliliği, Sürdürülebilirlik, Elektrik 

enerjisi 

  

Giriş 

Dünyada artan nüfus ile gıdaya olan talep de artmaktadır. Bunun sonucu olarak gıda sektöründe 

ihtiyaç duyulan enerji sürekli olarak artmaktadır. 2013 yılında Avrupa’daki toplam enerji 

tüketiminin %26’sı gıdaları yetiştirmek, işlemek, paketlemek ve son müşteriye ulaştırmak 

amacıyla harcanmıştır (Aganovic ve ark., 2016). Ayrıca endüstride fosil yakıtlar kullanımı, 

ormansızlaştırma ve tarım arazilerinin yanlış kullanımı gibi sebeplerle doğal kaynaklar tahrip 

edilmektedir. Sera gazlarındaki artış, küresel ısınma ve iklim değişiklikleri sonucunda 

“Sürdürebilirlik” kavramının önemi de artmaktadır (Çolak, 2020). Bu sebeple gıda 

endüstrisinde enerji verimliliğini arttırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla yeni 

çözümler aranmaktadır (Aganovic ve ark., 2016). Gıda işlemede sürdürülebilirlik, gıdayı 

işlemek için gerekli enerjinin yenilenebilir bir kaynaktan elde edilmesi ve verimli bir şekilde 

kullanılmasını ifade etmektedir. Sürdürülebilirliğin ölçüsünü belirlemek için kullanılan 

yöntemlerden biri Yaşam Döngüsü Analizi’dir. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (Life Cycle 

Assessment) ve Yaşam Döngüsü Analizi (Life Cycle Analysis) bir işlemin çevreye olan 

etkilerinin tümünü; hammadde eldesinden tüm atıkların doğaya geri dönmesine kadar geçen 

süreci değerlendirmektedir (Avcıoğlu, 2019).   
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Gıda endüstrisinde, oluşabilecek gıda kaynaklı hastalıkları engellemek için kullanılan işlem 

basamakları gıda koruma yöntemleridir. Termal enerji kullanılarak ürün sıcaklığını yükseltip, 

spesifik patojen mikroorganizmaların öldürüldüğü geleneksel koruma yöntemine pastörizasyon 

denmektedir (Singh ve Heldman, 2001). Pastörizasyon, gıda muhafazasının en önemli 

adımlarından biridir ve gıda güvenliği için gereklidir. Pastörizasyon, enzimleri etkisiz hale 

getirmektedir, ayrıca bozulmaya neden olan nispeten ısıya duyarlı mikroorganizmaları 

öldürürken, gıdalarda besinsel ve duyusal özelliklerde minimum değişikliğe sebep olan bir ısıl 

işlem sürecidir. Pastörizasyon işlemi sonrasında düşük sıcaklıklarda saklanan (genellikle 4°C) 

gıdaların raf ömrü genellikle birkaç gün veya birkaç ay uzatmaktadır (Rahman, 2007). 

Pastörizasyon proseslerinde gıdalara 100°C’nin altında ısıl işlem uygulanmaktadır. Düşük asitli 

gıdalarda (pH>4.5, örneğin süt) patojenlerden kaynaklanabilecek sağlık tehlikelerini en aza 

indirmek ve raf ömrünü birkaç gün uzatmak amacıyla kullanılır. Asidik gıdalarda (pH<4.5, 

örneğin meyve suyu) bozulmaya neden olabilecek mikroorganizmaların (maya ve küfler) yok 

edilmesi ve enzimlerin inaktivasyonu ile raf ömrünü birkaç ay uzatmak için kullanılmaktadır 

(Çizelge 1) (Fellows, 2000).  

 

Çizelge 1. Farklı gıdalarda pastörizasyonun amacı (Fellows, 2000) 

Gıda Ana amaç İkincil amaç Minimum koşullar 

Meyve suyu Enzim inaktivasyonu Bozulma yapan 

mikroorganizmaların 

öldürülmesi 

65°C 30 dak,  

77°C 1 dak,  

88°C 15 s 

Bira Bozulma yapan 

mikroorganizmaların 

öldürülmesi 

- 65-68°C 20 dak (şişede), 

72-75 °C 1-4 dak  

Süt Patojenlerin 

öldürülmesi 

Bozulma yapan 

mikroorganizma ve 

enzimlerin inaktivasyonu 

63°C 30 dak,  

71,5°C 15 s 

Dondurma Patojenlerin 

öldürülmesi 

Bozulma yapan 

mikroorganizmaların 

öldürülmesi 

65°C 30 dak,  

71°C 10 dak 

 

Günümüzde gıdalarda kullanılan ısıl işlem sistemlerinde, plakalı borulu, gövde borulu gibi ısı 

değiştiriciler kullanılmaktadır. Bu sistemlerde gıda; buhar veya sıcak su gibi aracı akışkanlar 

kullanılarak istenilen sıcaklığa getirilmektedir. Burada kullanılan buhar veya sıcak suyun 

üretimi için yardımcı tesislere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum sistemin enerji tüketimi ve 

maliyetini arttırmaktadır. Ayrıca bu sistemlerde kullanılan fazla ekipman sebebi ile hijyenin 

sağlanması zorlaştırmakta ve sanitasyon maliyetini artmaktadır. Isıl işlemler için üretilen 

yüksek sıcaklıklı aracı akışkan ve aracı akışkanın üretiminde kullanılan fosil yakıt, hava ve 

çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Bu zararların azaltılması amacıyla alınan önlemler ek 

maliyetlere sebep olmaktadır (Çivi ve ark., 2019; Yıldırım ve Genç, 2017). Bu nedenle, enerji 

verimliliği sağlayan, az bileşen içeren, aracı akışkan gerektirmeyen, çevre dostu sistemlerin 

önemi artmaktadır. Yapılan çalışmalarda elektrik destekli pastörizasyon sistemlerinin 

geleneksel pastörizasyon sistemlerine kıyasla daha verimli olduğu görülmüştür. Elektrik 

destekli pastörizasyon sistemine geçilmesiyle işletme maliyetlerinin 𝑚3 başına 0.5 Euro 

düşeceği sonucuna varılmıştır. Çalışmalarda gıda proseslerinin çevresel etkilerini 

değerlendirmek için Yaşam Döngüsü Analizi yapılmaktadır. Elektrik destekli sistemlerin 

geleneksel pastörizasyon sistemlerine kıyasla ozon tabakası incelmesi ve küresel ısınma gibi 

etkilere daha az sebebiyet verdiği görülmüştür. 
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Bu çalışmada gıda endüstrisinde elektrik destekli pastörizasyon sistemlerinin mevcut durumu 

incelenmiştir. Bu amaçla indüksiyon ile ısıtma ve darbeli elektrik alan prensipleri açıklanmış, 

gıda endüstrisinde kullanılan ısıl işlem uygulamaları ile, elektrik destekli ısıtma sistemlerinin 

sektördeki durumu incelenmiştir. 

İndüksiyon Teknolojisi 

İndüksiyon ile ısıtma elektromanyetik enerjinin ısı enerjisi haline dönüştürülmesiyle 

gerçekleşmektedir. İndüksiyon ısıtmanın termal ısıtma, rezistanslı ısıtma gibi diğer klasik ısıtma 

tekniklerine göre birçok avantajı bulunmaktadır. İndüksiyon ile ısıtmanın avantajları; kısa 

sürede ısıtması, güvenilir olması, tekrarlanabilirliği, temassız olması, enerji verimliliği 

sağlaması, malzemenin sadece istenilen alanlarının ısıtılabilmesi, temiz olması şeklinde 

sıralanabilmektedir (Lucia ve ark., 2017; Çetin, 2005). Bu avantajları sayesinde indüksiyonla 

ısıtma birçok teknolojide kullanılmaktadır. Özellikle son 30 yılda metal işleme uygulamalarında 

tercih edilen bir teknik haline gelmiştir (Rapoport ve Pleshivtseva, 2007). Metal endüstrisi 

haricinde cam ve kuvars işleme, yarı iletken imalatı gibi birçok endüstride kullanılmaktadır. 

Mutfaklarda elektromanyetik enerjinin bir pişirme kabı içerisinde ısıya dönüştürüldüğü 

indüksiyon ocaklarında kullanılmaktadır. Bu sayede hem enerji tasarrufu hem de pişirme 

süresinde kısalma sağlanabilmektedir. Ayrıca kurutma işlemleri, sterilizasyon, durulama ve 

temizleme, tıbbi ve evsel uygulamalar gibi birçok alanda da kullanılabilmektedir. İndüksiyon 

ısıtmanın gıda işleme için deneysel verileri oldukça kısıtlıdır. Gıda endüstrisinde farklı gıdalar 

için bulunan bu eksiklik, indüksiyon ile ısıtmanın ticarileştirilmesini engellemiştir (El-Mashad 

ve Pan, 2017; Kaya ve İçier, 2019). 

İndüksiyon ısıtma; elektromanyetik alana maruz bırakılan manyetik bir malzemede, gerilim 

oluşması sonucu meydana gelen yüksek akımların manyetik malzemeyi ısıtması ile 

gerçekleşmektedir (Altıntaş ve ark., 2012). Geleneksel yöntemlerin aksine ısı, iş parçasının 

üzerinde üretilmektedir. İndüksiyon ısıtma yöntemi iletken malzemeler için doğrudan ısıtma 

sağlamaktadır. Girdap akımlarının (Eddy) büyüklüğü, iş parçası yüzeyinden uzaklaştıkça 

azalmaktadır. Bu sebeple indüksiyon ısıtma genellikle yüzey ısıtması için kullanılmaktadır. 

Ayrıca hedef frekans seçimi ile tüm parçanın ısıtılması sağlayabilmektedir (Çivi ve ark., 2021). 

Metal işleme, kaynak işleme gibi sıcaklığın yüzeyde fazla olmasını gerektiren durumlarda 

yüksek frekansta işlemler gerçekleştirilirken, metal malzemenin eritilmesi istenilen durumlarda 

düşük frekansta işlem gerçekleştirilmektedir. Günümüzde 1 kHz’in altındaki işlemler düşük 

frekanslı, 1 kHz ile 100 kHz arasında olanlar orta frekanslı 100 kHz’in üzerinde olanlar ise 

yüksek frekanslı indüksiyon ısıtma olarak ayrılmaktadır (Kaya ve İçier, 2019). İndüksiyon 

ısıtma sistemini oluşturan temel parçaları, ısıtma amacına göre tasarlanan bobin ve gerekli 

frekansta akım geçirebilecek güç kaynağıdır. Kaynak frekanslı sistemlerde (50/60 Hz) (Şekil 1) 

frekans dönüşümü olmadığı için güç kayıpları az olmaktadır. Ayrıca kompleks elektronik 

cihazların olmaması sistemi basitleştirmektedir. Bu tür sistemler genellikle içten ısıtmanın 

istendiği, eritme fırınlarında yaygın olarak kullanılmaktadır (Tokgöz, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 1. Kaynak frekanslı sistem blok diyagramı 
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Kaynak frekanslı ısıtmanın yapılmadığı durumlarda ise genellikle doğru akım (d.a.)- alternatif 

akım (a.a.) güç dönüştürücü sistemler kullanılmaktadır. Bu sistemlerden zamanla, yönü ve 

şiddeti değişen akımlar elde edilmekte ve sistem 500 Hz-50 kHz arasında bir frekans ile 

çalışmaktadır (Öncü, 2005). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İndüksiyon ısıtmanın temeli 1831 yılında Micheal Faraday tarafından indüksiyon teorisi olarak 

bulunmuştur. Bu teori bir metalin elektromanyetik bir alana maruz kalması sonucu indüksiyon 

gerilimi oluşmasına (emk), oluşan bu gerilim sonucu metal üzerinden yüksek akımlar akması 

ile özetlenebilmektedir (Altıntaş ve ark., 2012). İndüksiyon ısıtmada, malzeme manyetik alan 

sonucu oluşan girdap akımları ve histerisiz kayıplarından dolayı ısınmaktadır. Bobinden 

alternatif akım geçirilmesi sonucunda oluşan manyetik alan içerisine, malzeme 

yerleştirildiğinde, malzeme içerisinde bir gerilim oluşur ve bunun sonucunda girdap akımları 

oluşur. Malzemenin bu oluşan girdap akımları gösterdiği direnç ile ısınma gerçekleşmektedir. 

İndüksiyon ısıtmada girdap akımları etkisinin yanı sıra histerisiz kayıpları da mevcuttur. Ancak 

bunlar girdap akımının etkisine göre çok küçük olduğu için genellikle ihmal edilmektedir. 

Histerisiz kayıpları malzeme içerisindeki moleküllerin frekansa bağlı olarak yön değiştirmesi 

ve birbiriyle sürtünmesi sonucunda ısı şeklinde ortaya çıkan kayıplardır. Girdap akımlarının 

yoğunluğu ve konumu ise frekansa bağlıdır, bu durum akım nüfuz derinliği olarak adlandırılmak 

ve girdap akımlarının malzeme üzerinde erişebileceği derinlik olarak tanımlanmaktadır (Çivi ve 

ark., 2019; Kaya ve İçier, 2019; Dereci, 2011). 

İndüksiyon ısıtma kullanılarak yapılan pastörizasyon işlemleri hakkında sınırlı sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Başaran ve ark. (2018) tarafından çilek reçeli üzerinde yapılan bir çalışmada 

geleneksel ve indüksiyon ile ısıtma yöntemleri karşılaştırılmıştır. İki sistem de çilek reçeli 

65°C’e ısıtılmıştır. Çalışma sonucunda indüksiyon ile ısıtma sisteminin daha verimli çalıştığı 

sonucuna varmışlardır. İndüksiyon ile ısıtma sisteminde ekserji kaybı 8 kat daha düşük 

olmuştur. Ayrıca indüksiyon ile ısıtma sisteminin yan akış oluşturmak için bir kazan, ulaştırmak 

için pompa, ısı eşanjörleri ve borular gibi unsurlar içermediği için kompakt ve daha sağlam 

olduğu, bakım ve onarım maliyetlerinin çok az olduğunu vurgulamışlardır (Başaran ve ark., 

2020). Başaran ve ark. (2021) başka bir çalışmalarında ceketli ısıtıcı ile indüksiyon ısıtmayı 

karşılaştırmışlardır. Her iki sistemi de 72°C’ye ısıtarak pastörizasyon işlemini 

gerçekleştirmişlerdir.  İndüksiyon ile ısıtmada ekserji kaybının çok daha düşük olduğu sonucuna 

varmışlardır (Yılmaz ve ark. 2019). İndüksiyon ısıtma ile ilgili yapılan bazı çalışmalar Çizelge 

2’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 2. Statik invertör sistemi blok diyagramı 
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        Çizelge 2. Pastörizasyonda indüksiyon ısıtmanın kullanıldığı bazı çalışmalar 

Gıda Sistem 

koşulları 

Etki 

Bütün sıvı 

yumurta 

68°C 60 s, 

60°C 210 s 

68°C 60 s’de S. Enteritidis konsantrasyonunda 7.6 log azalma, 60°C 

210 s’de 6.0 log azalma belirlenmiştir. Fonksiyonel özelliklerde önemli 

değişim gözlenmemiştir (Wang ve ark., 2020) 

Guava 

suyu 

75, 85,95°C, 

30, 40, 50 s 

En iyi sonuç 95°C 50 s 0,461 sodyum benzoat içeriğinde bulunmuştur. 

Kalite parametrelerinin saklama süresi boyunca korunduğu 

gözlemlenmiştir (Lamo ve ark., 2019). 

Salça 110°C Elektrik kazanlı geleneksel yöntem ile indüksiyon ısıtma kıyaslanmış 

olup, indüksiyon ısıtmanın %95 enerji ve %46,56 ekserji verimliliği ile 

geleneksel yöntemden daha verimli olduğu sonucuna varılmıştır 

(Başaran ve ark., 2018). 

 

Başaran ve ark., (2021) yılında yaptıkları çalışmada geleneksel pastörizasyon yöntemi ile yeni 

bir sistem olarak önerdikleri elektrik destekli ısıtmayı karşılaştırmışlardır. İki sistem de sütün 

pastörizasyonu için yüksek sıcaklıkta düşük süre (HTST) için sıcaklık profili sağlayacak şekilde 

seçilmiştir. İndüksiyon ile ısıtma sistemi 10 ton/sa olacak şekilde çalıştırılmıştır. İndüksiyon 

ısıtmanın geleneksel yönteme göre %53,27 daha az ekserji kaybı ve %44,35 daha az enerji 

harcadığı verileri elde edilmiştir. Bu durumun elektrik destekli ısıtma sistemine geçilmesiyle 

işletme maliyetleri açısından, sadece ısıtma sisteminin değiştirilmesi ile 𝑚3 başına maliyetin 

3,38 Euro’dan 2,88 Euro’ya düşürüleceği sonucuna varmışlardır. Ayrıca sistem üzerinde 

yapılan Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi sonuçlarına göre indüksiyon ile ısıtma sisteminin 

geleneksel yönteme göre; sütün m³ başına %41 daha az küresel ısınma potansiyeli ve %51 daha 

az ozon tabakası incelmesi oluşturduğu sonucuna varmışlardır (Başaran ve ark., 2021). 

PEF (Vurgulu Elektrik Alan Teknolojisi) 

Elektriksel yöntemler arasında bulunan PEF, sıcaklık artışını kontrol altında tutabilmesi ile 

ohmik ısıtma gibi diğer elektriksel yöntemlerden ayrılmaktadır (Canbaz ve ark., 2020). PEF 

Teknolojisinin gelişimi 1700 yılların ortalarına kadar dayanmaktadır. İlk yapılan çalışmalar 

tıbbi uygulamalar olmuştur. Gıdalarda elektrik akımı uygulamalarına ise 1920’li yıllarda 

başlanmıştır. İlk çalışmalarda elektrik enerjisi ile pastörizasyon işlemi yapılmaya çalışıldığı için, 

örneklerin sıcaklıkları arttırılarak mikroorganizmaların inaktivasyonu sağlanmaya çalışılmıştır. 

Bu konudaki ilk çalışmalar süt örnekleri üzerinde yapılmıştır. Beattie ve Lewis (1925) yılında 

yaptıkları bir çalışmada sütü işlemek amacıyla elektrik ile çalışan bir ekipman tasarlayıp, süte 

3000-4000 V gerilim uygulamışlardır. İşlem sonucunda uygulanan gerilimin sütte bulunan 

mikroorganizmalar için öldürücü bir etkiye sahip olduğu ispat edilmiştir (Anlı, 2019; Seçkin ve 

Özgören, 2011). 1960'larda uygulama geliştirilerek kısa zamanlı çok kuvvetli elektrik akımı 

uygulaması ile hücre zarı boyunca doğal basınç değişimi sağlanmıştır. Uygulanan akım kritik 

değeri aştığı zaman hücre duvarında yırtılmalar gözlenmiştir. İşlem devam ettirildiğinde ise 

hücre zarında delikler oluştuğu gözlenmiştir. Bu işleme elektroporasyon adı verilmektedir. 1980 

ve 1990’lı yıllara gelindiğinde ise PEF teknolojisinin; meyve suyu, çorba, çırpılmış yumurta ve 

yağsız süt gibi çeşitli sıvı gıdaların ve içeceklerin üretiminde başarılı bir şekilde 

kullanılabileceği görülmüştür (Anlı, 2019; Seçkin ve Özgören, 2011). PEF teknolojisinin 

tarihsel gelişimi Şekil 3’de gösterilmiştir. 

Darbeli elektrik alan uygulaması, bir seri elektrot arasına yerleştirilen ürüne değişen sürelerde 

ve değişen şiddetlerde elektrik vurguları uygulanması prensibine dayanır (Güleç, 2006). PEF 

teknolojisinin ölümcül etkisi, sahip olduğu volumetrik etki ile ölümcül koşulların ürüne hızlı bir 

şekilde ve homojen olarak aktarılmasından kaynaklanmaktadır (Ağçam, 2014). PEF sisteminin 
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şematik gösterimi Şekil 4’de gösterilmiştir. Sistem temel olarak 2 bölümden oluşmaktadır. 

Bunlardan birincisi yüksek voltajlı jeneratör diğeri ise 2 elektrot arasında ürünün elektriğe 

maruz kaldığı odadır. PEF sistemlerinin temel ilkesi bu şekildedir, fakat bileşenlerin özellikleri 

modele göre değişiklik gösterebilmektedir. Yüksek voltajlı jeneratörde kısa sürede, elektrik 

enerjisinin hızlı deşarjlarından elektrik atımları üretilmektedir (Akar, 2021). Uygulama 

bölmelerinde ürün yüksek voltajlı elektrik vurgularına maruz bırakılmaktadır. Genellikle oda 

sıcaklığında 1-100 μs süreyle, elektrik alan şiddeti 10-80 kV𝑐𝑚−1 arasında değişen sinyaller 

gönderilmektedir. Uygulamada deşarj süresinin bu denli kısa olması sonucunda gıdalar, ısının 

etkine en düşük düzeyde maruz kalmaktadırlar (Anlı, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurgulu elektrik alan teknolojisinin en önemli özelliği, hücrede önemli bir ısı artışına sebep 

olmadan hücre zarında geçici veya kalıcı gözenekler (porlar) oluşturmasıdır. Hücrede oluşan 

gözenekler elektroporasyon olarak adlandırılmaktadır. Bu sistem tam açıklanamamış olmasına 

rağmen, bu konuda en çok kabul gören teorilerden biri Beattie (1915) ve Beattie ve Lewis (1925) 

yılında yaptıkları bir çalışmada sütü işlemek amacıyla elektrik ile çalışan bir ekipman tasarlayıp, 

süte 3000-4000 V gerilim uygulamışlardır. İşlem sonucunda uygulanan gerilimin sütte bulunan 

mikroorganizmalar için öldürücü bir etkiye sahip olduğu ispat edilmiştir.. Hücre zarı 

sıkıştırılamaz yapıdadır. Hücre zarının kalınlığının azalması sonucu; hücre zarı alanı ve yağ 

tabakaları arasındaki oran artmakta, yağların faz dengesi bozulmaktadır. 1-10 kV/cm kuvvet 10-

15 ms uygulama sonrasında hücre zarı parçalanmaktadır (Bilek, 2010).  

                          Şekil 3. PEF teknolojisinin tarihsel gelişimi (Zhang ve ark., 2020) 

Şekil 4. PEF sisteminin şematik gösterimi (Akar, 2021) 
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Vurgulu elektrik alan inaktivasyon mekanizması üzerinde etkili pek çok faktör bulunmaktadır. 

Elektroporasyonda en önemli faktör elektrik alan yoğunluğu olarak belirtilmektedir (Bilek, 

2010). Şekil 5’te inaktivasyon mekanizmasını etkileyen bazı faktörüler gösterilmiştir.   

   

 

Vurgulu elektrik alan işlemine genel olarak, gram-negatif bakteri hücrelerinin gram-pozitif 

bakteri hücrelerinden, maya hücrelerinin de bakteri hücrelerinden daha duyarlı olduğu, bakteri 

sporlarının inaktivasyonunda ise işlemin yetersiz kaldığı belirtilmektedir. Bununla beraber 

gelişimlerinin logaritmik evresinde bulunan mikroorganizmaların işleme daha duyarlı olduğu 

belirtilmektedir (Anlı, 2019). Hücre boyutu büyüdükçe, hücreler işleme daha duyarlı hale 

gelmektedir. Hücre zarında por geçirgenliğini sağlamak için uygulanması gereken elektrik alan 

kuvveti mikroorganizmalarda 12-20 kV/cm iken bitki hücrelerinde 1-2 kV/cm’dir (Çiftçi, 

2021). Genel olarak 4-8 kV/cm’in altındaki elektrik alan uygulamaları mikroorganizmalar 

üzerinde etkisizdir. 16 kV/cm’den daha fazla elektrik alan uygulamalarında Escherichia coli 

gibi gram negatiflerde 4-5 log azalma olduğu kabul edilmektedir. Vurgulu elektrik alan 

uygulamalarında en yıkıcı etkiyi ilk 10-20 darbe sağlamaktadır. Bu noktadan sonra darbe 

sayısındaki artış etkiyi düşürmektedir. Ayrıca yüksek frekanstaki işlemlerde kısa işlem süresi 

etkili sonuç vermektedir. İşlem sırasında sıcaklığın artması hücrenin gevşeyerek mekanik 

dayanımı azaltmaktadır. Düşük sıcaklıkta yapılan işlemlerde daha yüksek elektrik alan 

şiddetlerinde çalışmak gerekmektedir (Kakı ve ark., 2014). 

Vurgulu elektrik alan teknolojisinin gıda sektöründe pek çok kullanım alanı bulunmaktadır. 

Yapılan son çalışmalarda dondurma, kurutma, ekstraksiyon ve pastörizasyon gibi birçok alanda 

çalışılmıştır. Pastörizasyon ile yapılan çalışmalar sonucunda; vurgulu elektrik alan 

uygulamalarının geleneksel yöntemler ile kıyaslandığında daha az enerjiye ihtiyaç duyduğu, 

duyusal ve fiziko-kimyasal özellikleri daha iyi koruduğu ayrıca besinsel özelliklerde olumsuz 

etki yapmadığı belirlenmiştir (Erafşar ve Çınar, 2018). Vurgulu elektrik alanın bazı 

pastörizasyon uygulamaları Çizelge 3’de verilmiştir. 

Kakı ve ark. (2014) yaptıkları bir çalışmada, elma sularının pastörizasyonu için hedef 

mikroorganizma olarak E. Coli patojenini seçmişlerdir. Bu kapsamda 33 kV/cm elektrik alan 

şiddeti, 1,2/50 μs’lik darbelerle uygulama yapmışlardır. Deney sonucunda saf su ve deiyonize 

elma suyunda 2 log, taze sıkılmış elma suyunda ise 1 log azalma görülmüştür. Taze sıkılmış 

elma suyunda istenilen azalmanın görülememesinin sebebi olarak yüksek iletkenlik değeri ve 

ortam sıcaklığının önemli rol oynadığı görülmüştür. Ortam sıcaklığının arttırılması ile darbeli 

elektrik alan uygulamasının etkisinin artacağı sonucuna varmışlardır (Kakı ve ark., 2014). 

 

 

Şekil 5. İnaktivasyonu etkileyen faktörler 
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Çizelge 3. Vurgulu elektrik alan teknolojisinin pastörizasyon proseslerinde uygulamaları 

Ürün Sistem koşulları Gözlenen etki 

Portakal 

suyu 

25; 30; 40 kV/cm Karotenoid içeriğinde sırasıyla %9,6, %6,4, %7,8 azalma, A 

vitamini içeriğinde sırasıyla %11,1, %13,9, %9,9 azalma 

meydana gelmiştir. Geleneksel pastörizasyon sistemi ile 

kıyaslandığında kayıpların çok daha az olduğu görülmüştür 

(Cortés ve ark., 2006). 

Soya sütü 40 kV/cm, 547 μs E. coli ve S. Aureus mikroorganizmalarında sırasıyla 5,20 ve 

3,15 log azalma görülmüştür (Li ve ark., 2013). 

Süt 35 kV/cm, 

2 μs, 200 kHz 

E. coli patojeninde 6 log azalma görülmüştür  

(Walter ve ark., 2016).  

Portakal 

suyu 

(13,82; 17,06; 

21,50; 25,26) 

kV/cm,  

(1033,9; 1026,2) μs 

90°C’de 10 ve 20 s olarak uygulanan termal pastörizasyon ile 

kıyaslandığında, Vurgulu elektrik alan uygulanan örneklerde 

depolama boyunca pektin metil esteraz aktivitesi azalmıştır. 

Termal pastörizasyon uygulamasında ise arttığı gözlenmiştir 

(Ağçam, 2011). 

 

Sonuç 

Elektrik destekli pastörizasyon sistemlerinin kullanımıyla sıcak su ve buhar gibi aracı 

akışkanların kullanımı ortadan kalkacaktır. Sistemlerdeki ekipman sayısı azalacak, hijyen 

açısından kontrolü daha kolay sistemler ortaya çıkacaktır. Ayrıca katı yakıt, fuel oil gibi fosil 

yakıt kullanımının azalması ile bu yakıtların çevreye verdiği zararlar azalacaktır. Elektrik 

destekli pastörizasyon sistemlerinin yüksek ekserji ve enerji verimliliğine sahip olduğu 

görülmektedir. Yapılan çalışmalarda bu sistemlerin pastörizasyon prosesini başarı ile 

tamamladığı görülmektedir. Yapılan işlem sonrasında ürünlerin fonksiyonel özelliklerinde 

önemli değişimler görülmemiştir.  
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Özet 
Son zamanlarda yeri doldurulamayacak doğal kaynakların tüketimi nüfus artışı, çevre kirliliği, 

çarpık kentleşme ve göçlere bağlı olarak hızla artmaktadır. Gıda endüstrisinde hazır yemek 

sektörü doğal kaynakların kullanımında önemli bir yer tutmaktadır. Nüfus artışı ile bu kullanım 

alanı genişlemeye başlamış aynı zamanda hazır yemeğe olan talep artmıştır. Pandemi ile birlikte 

gıdaya ulaşmanın zorlaşmasıyla, hazır yemek sektörü de güvenli gıda üretmek ve sürekliliğini 

sağlamak için Endüstri 4.0 sürecine yönelmiştir. Endüstri 4.0 temeliyle başlayan dijitalleşmenin, 

hayatın her alanına yerleşmesi hizmet sektöründe de kullanımını gerekli kılmaya başlamıştır. 

Daha hızlı ve dijital yaşam alışkanlıkları, diğer tüm sektörler gibi hazır yemek sektöründe de 

çeşitli dijital dönüşümlerin yaşanmasını adeta zorunlu hale getirmiştir. Gıda değer zincirindeki 

başlıca kayıplar lojistik, üretim ve tüketim aşamalarında meydana gelmektedir. Hammaddenin 

temini ile başlayan güvenli gıda üretiminin girdi sürecinde iklim koşulları, sosyo-kültürel yapı 

ve ekonomik koşullar önemli yer tutmaktadır. Dijital Tedarik Ağı ile akıllı tedarikçiler, 

bağlantılı müşteriler, akıllı fabrikalar, üretim makineleri, akıllı ürünler ve malzemeler gibi tüm 

değer işlevlerini kapsayan dikey ve yatay olarak entegre bir tedarik ağı oluşturulabilmektedir. 

Bu süreçle hammaddenin sürdürülebilirliği sağlanabilmekte, hammadde temin edildikten sonra 

dijitalleşmenin getirdiği süreçle (data-loger sistemler) tüm muhafaza koşullarının 24 saat takip 

edilebilmesi ve verilerin saklanabilmesi mümkün olabilmektedir. Ayrıca her makine ve 

depolama için enerji verileri ayrı ayrı toplanabilmektedir. Güvenli gıda üretiminde izlenebilirlik 

olmazsa olmaz koşullardandır. Dijitalleşme ile üretim koşulları (süre, sıcaklık), parti büyüklüğü 

ve partilerin lojistik sürecinin (son tüketiciye kadar) izlenebilmesi sağlanmaktadır. Dijitalleşme 

veya dijital dönüşüm süreci ile maliyetin düşürülmesi, verimli iş modellerinin oluşturulması, 

proses hatalarının azaltılması ve dinamik yapılarla sistem hızının artırılması sağlanabilmektedir. 

Hazır yemek sektöründe hammadde tedariğinden başlayarak son tüketiciye kadar giden proses 

basamaklarında israfın azaltılması, standart ürün üretilmesi, iş gücünün azaltılması, güvenli gıda 

üretimi, izlenebilirliğin sağlanması ve sürdürülebilirliği için dijital dönüşüm süreçleri 

gerekmektedir. Bu çalışmada, hazır yemek sektöründe tüm proses basamaklarında dijital 

dönüşümler ve işlevleri irdelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: hazır yemek sektörü, dijitalleşme, dijital tedarik ağı, izlenebilirlik 

 

Giriş 

Sanayi devrimi ile birlikte insanoğlunun hayatında ekonomik, toplumsal, siyasi ve kültürel 

olarak köklü bütüncül değişimler meydana gelmiştir. Bu değişim sürecinde küçük ölçekli 

işletmeler yerlerini fabrikalara bırakmıştır (Ersöz ve Özmen, 2020). Teknolojik gelişim ve 

değişim süreçleri ile sanayi devrimi geçmişten günümüze dört evre geçirmiştir. Her evrede 

amacın üretim süreçlerinin verimliliğini artırmak olduğu tespit edilmiştir. Birinci sanayi devrimi 

ile su ve buhar gücüyle çalışan makine ve mekanik tezgahlar kullanılmaya başlanmıştır. 

Bununla birlikte 20. Yüzyılın başında ikinci sanayi devriminin başlaması ile elektrik enerjisi 

kullanılmış ve kitlesel üretimler yapılmıştır. Üçüncü sanayi devrimi dönemine ise bilgi 
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ekonomisi dönemi de denilmiş ve günümüzün ‘Dijital Çağı’’nın temeli bu dönemde atılmıştır. 

Çünkü üçüncü sanayi devrimi ile mekanik ve elektronik olan üretim süreçlerinin dijital 

teknolojili süreçlere evrildiği ortaya çıkmıştır. Bu dönem sonrasında dördüncü sanayi 

devriminde 2011 yılında Almanya’daki Hannover Fuarı'nda Endüstri 4.0 ve dijitalleşme süreci 

ilk defa konuşularak temelleri atılmıştır (Saetta and Caldarelli, 2020). Bu yeni süreç ile siber-

fiziksel sistemlere bağlı üretimler de devreye girmeye başlamıştır (Kılıç ve Alkan, 2018).  

Çağımızda üretim tekniklerinde otomasyon ve veri paylaşımlarının büyüme ve gelişme 

ihtiyacının artması farklı teknolojiler ve cihazlar arasındaki ara bağlantı fikrini ortaya 

çıkarmıştır. Yüksek üretim kapasitesine sahip fabrikalarda üretim sürecinin kontrolünde 

yaşanan zorluklar ve süreçlerde sürdürülebilirliğin sağlanamaması akıllı fabrikaların 

kurulumunu teşvik etmiştir. Akıllı fabrikaların kurulumu ile süreç verilerinin toplanması, 

izlenmesi ve sürdürülebilir olması için sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemlerin sağladığı 

otomasyonla makinelerin birbiri arasında iletişim kurularak nesnelerin interneti (IoT) 

uygulaması başlamış ve izlenebilirlik ile veri akışlarının sürekliliği sağlanmıştır. İnsan odaklı 

çalışan fabrikalarda insan müdahalesi olmadan analiz ve teşhis edebilen makineler ile üretim 

imkanı oluşturulmuştur (Afolalu ve ark., 2021). 

Ülkemizde gıda endüstrisinde hazır yemek sektörü literatürde emek yoğun (insan odaklı) sektör 

olarak geçmektedir. Günümüzde tüketici taleplerinin değişmesi ve piyasalarda yaşanan hızlı 

değişimler ile birlikte kar marjları düşük olan hazır yemek sektörü de sürdürülebilirlik sağlamak 

için dijitalleşme sürecine girmeye başlamıştır. Bunun için en önemli koşul olan gıda güvenliğini 

sağlamak ve müşteri memnuniyetini artırmak amaçlı yeni yazılımlar ve dijital uygulamalar 

geliştirilmektedir. Covid-19 pandemisi sektörün bu yönde gelişimine katalizör etkisi yaratmıştır 

(Durum, 2022). Pandemi ile gelen kısıtlamalarla birçok sektör olumsuz etkilenmiş ve yaşamsal 

faaliyetlerin sürdürülebilirliğinde dijitalleşmenin önemi ön plana çıkmıştır (Kocaman ve ark., 

2021). Gıda sistemlerinde kalite sorunlarını azaltmak için Endüstri 4.0'a geçiş ile manuel kayıt 

sistemlerinden otomatik tanımlama ve sensör teknolojilerine geçiş sağlanarak ileri düzeyde veri 

iletimine ve izlenmesine olanak sağlanmıştır (Tekin, 2014).  Dijitalleşme ile hammadde girdisi 

fazla olan hazır yemek sektöründe dijital tedarik ağı kurularak tedarik zinciri verilerinin elde 

edilmesi ve izlenebilirliği sağlanmaktadır. Bunun dışında dijitalleşmenin hazır yemek sektörüne 

kazandırdığı en önemli değerler yalın üretim süreçlerinin başlangıç ilkesi olan israfların 

minimum seviyelere çekilmesi, envanter kullanımlarının kontrollü hale gelmesi ve planlama 

süreçlerinde verimlilik artışıdır (Boyacı, 2022).  

Hazır yemek sektörü, siparişe dayalı üretim sistemi ile çalıştığı için dinamikleri ve riskleri 

oldukça yüksek olan bir sektördür. İş akış süreci müşterilerden gelen ani sipariş değişiklikleri, 

tedarik ağı, hammaddenin muhafaza koşulları, gıda güvenliği gereklilikleri (pişirme süresi ve 

sıcaklık kontrolü vb.), ve ürünün lojistik koşullarından dolayı insan faktörüne dayalı 

ilerlemektedir. Bu durum insan kaynaklı hataların yaşanmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Dijital 

dönüşüm stratejisi ile insan kaynaklı hataların minimuma indirilmesi hedeflenmektedir. Ancak 

dijitalleşmede iyi bir plan çizilmesi önemlidir. Üretimde gerçekleşen dijital dönüşüm 

uygulamasının başarısı kritik faaliyet olmalıdır. Menü planlama sürecinin, üretime gelen iş 

emirlerinin, lojistiğe gidecek olan sevkiyat planlarının yazılıma aktarılması gerekmektedir. Bu 

aktarımlar tamamlandıktan sonra bir süre üretim süreci manuel ve dijital ile birlikte 

yürütülmelidir. Aksi taktirde sistem veya kişi kaynaklı yaşanacak olumsuzluk gıda güvenliği 

riski yaratabilir ve/veya müşteri şikayetine sebep olabilir (Boyacı, 2022). Bu bölümde hazır 

yemek sektöründe dijitalleşme süreci tüm prosesler kapsamında değerlendirilmiştir.  
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Hazır Yemek Sektörü ve Sürdürülebilirlik 

Sürdürülebilirlik tanım olarak hem reaktif hem proaktif yapı ile bir toplumun ekosisteminin 

veya sürekliliği olan herhangi bir sisteminin kesintisiz olarak sistemin hayati bağı olan ana 

kaynaklarını tamamen tüketmeden veya ana kaynaklardan oluşan atıkları dönüştürerek tekrar 

kullanımını sağlamaktır. Sürdürülebilirlik kavramının ilk defa Hans Carl von Carlowitz’in 

“Sylvicultura Oeconomica” adlı kitabında geçtiği bilinmektedir. 20. yüzyılın başlarında 

1987’de Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, Brundtland Raporu olarak 

da adlandırılan “Ortak Geleceğimiz (Our Common Future)” raporunu yayınlamış ve bu raporda 

sürdürülebilir kalkınmaya yer verilmiştir. Brundtland Raporu’ndan sonra, sürdürülebilirlik 

kavramı, "sosyal olarak kapsayıcı ve çevresel olarak sürdürülebilir ekonomik büyüme" olarak 

dünya ülkelerinin hedefi haline gelmiştir (Kızıldemir ve Kaderoğlu, 2021). Uluslararası düzeyde 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme-UNDP) 

sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilmek için on yedi amaç belirlemiştir. Bu amaçlar; 

Yoksulluğa Son, Açlığa Son, Sağlıklı Bireyler, Nitelikli Eğitim, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, 

Temiz Su ve Sıhhi Koşullar, Erişilebilir ve Temiz Enerji, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik 

Büyüme, Sanayi, Yenilikçilik ve Alt Yapı, Eşitsizlikleri Azaltılması, Sürdürülebilir Şehir ve 

Yaşam Alanları, Sorumlu Tüketim ve Üretim, İklim Eylemi, Sudaki Yaşam, Karasal Yaşam, 

Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar, Hedefler İçin Ortaklıklar olarak rapor edilmiştir (UNDP, 

2020). 

Hedeflenen amaçlardan farklı olarak sürdürülebilir kalkınma üçgeni yapısı ortaya çıkmıştır. 

Şekil 1’de sürdürülebilir kalkınma üçgeni yer almaktadır. Üçgenin köşelerinde bulunan her 

alanın kendine özgü güçleri ve hedefleri bulunmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma üçgeni ilk kez, 

1992 yılında Brezilya’da Rio de Janeiro şehrinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler Çevre ve 

Kalkınma Konferansı’nda üçgenin köşeleri kadar içinin ve kenarlarının da önemli olduğunu 

vurgulamak için sunulmuştur. Örneğin; yoksulluk ya da iklim değişikliği gibi konuların üçgenin 

merkezinde yer almasının nedeni; bu sorunların her üç boyutta da ele alınması (UNDP, 2020). 

 

 
 

Şekil 1. Sürdürülebilir Kalkınma Üçgeni (UNDP, 2020). 

 

Son yıllarda yaşam koşulları nedeniyle insanların ev dışı tüketimindeki artış, taleplere karşılık 

verebilmek için hazır yemek sektörünün hızlıca büyümesine ve gelişmesine neden olmuştur. Bu 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fmi%C5%9F_Milletler
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%BCnya_%C3%87evre_ve_Kalk%C4%B1nma_Komisyonu&action=edit&redlink=1
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büyüme ve gelişim doğrultusunda fazla enerji, su ve hammadde kullanımının sonucunda atık 

miktarı ve çevreye verdiği zarar artış göstermektedir. Bu zararı engellemek ve doğal kaynakların 

kullanımını kontrollü hale getirmek için sürdürülebilirlik kavramının hazır yemek sektörüne 

girişi önem kazanmıştır (Kızıldemir ve Kaderoğlu, 2021). Hazır yemek sektöründe 

sürdürülebilirliğin temeli tarımda sürdürülebilirlik ile başlamaktadır. Hammadde kaynaklarının 

tarıma dayalı olması nedeniyle öncelikle tarımın sürdürülebilir hale getirilmesi önemli 

olmaktadır. Bu nedenle ilk olarak su ve toprağın korunması ile entegre ilaç kullanımlarının 

yönetilebilir olması sağlanarak çevre dostu, kaliteli ve sağlıklı olan hammadde üretilmelidir. 

Hammadde temini coğrafi anlamda en yakın ulaşılabilir kaynaktan enerji kullanımını en aza 

indirecek şekilde sağlanmalıdır (Bilgin ve Akoğlu, 2018). Hazır yemek sektörü, üretim 

süreçlerinde girdilerin çok fazla olmasından dolayı gıda israfının en çok yaşanabileceği sektör 

olarak görülmektedir. Sürdürülebilirliği sağlamak için tüm proses basamaklarında israfları 

engelleyecek inovatif çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Örneğin, geleneksel depolama 

yöntemlerine alternatif olarak kontrollü atmosferde depolama çalışmaları yapılmıştır. Gıdaların 

uzun süre muhafaza edilmesi, tazeliğini koruması, depo kaynaklı hastalıkların, haşere ve 

mikroorganizma üremesinin engellenmesi gibi avantajları sağlayan hava akım hızı, sıcaklığı ve 

ortam atmosferinin izlenebildiği yeni sistemler geliştirilmiştir. Enerji kayıplarını azaltmak için 

güneş enerjisi sistemleri kurulmaya başlanmıştır (Tekin, 2014). Gıda atıklarının yüksek olduğu 

hazır yemek sektöründe atıkların ayrıştırılarak geri dönüşümle tekrar işlenmesi sağlanmaktadır. 

Etlerden çıkan kemiklerden kemik unu elde edilmektedir. Sebze atıklarından (havuç, patates 

kabuğu gibi) komposto yapılması çalışmaları başlamıştır. Su israfını engellemek için ters osmoz 

sistemleri kurulmaktadır (Erol, 2016). Doğal kaynakların kontrolsüz tüketimi, artan nüfus, 

kentleşme sorunları, orman yangınları ile ağaçların yok olması ve toprağın verimsizleşmesi gibi 

birçok sebebe bağlı olarak dünyada ekolojik dengenin bozulması ve buna bağlı olarak meydana 

gelen iklim değişikliği çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için inovatif çalışmalara 

yoğunlaşmayı gerektirmiştir. Günümüzün gelişen teknolojisi ve Endüstri 4.0 ile 

sürdürülebilirlik temelini dijital dönüşüm desteklemektedir (Doğan, 2022).  

 

Hazır Yemek Sektöründe Dijitalleşme 

Teknolojinin ülke ekonomisi üzerindeki etkilerinin ölçümünde ekonomik büyüme, verimlilik 

ve istihdam değerlerine bakılmaktadır. Aynı zamanda bu değerlerin süreklilik sağlaması da ele 

alınmaktadır. Diğer taraftan dijitalleşmenin, teknolojinin sağladığı altyapı ile ekonomiyi 

etkilemesinin yanı sıra insanların hayatında kolaylaştırıcı bir etkisi de bulunmaktadır. Kamu 

kurumları ile olan ilişkilerin e-devlet üzerinden, bankacılık işlemlerinin e-bankacılık olarak ve 

seyahat rezervasyonlarının online olarak yapılabilmesi, uyum gösteremeyen iş alanlarının yok 

olmasına neden olabilmektedir. Genç nüfus, eğitim düzeyi ve teknoloji okur-yazarlığının 

yüksek olması dünya ülkelerinde e-ticareti artırmakta ve sektörleri değişime doğru 

yönlendirmektedir (Gezici ve ark., 2021). Hazır yemek sektörü de gıda sanayine paralel olarak 

hızla değişim göstermektedir. Değişimin ana sebepleri; tedarik zincirinin zorlaşması, teknoloji 

ve uygulama alanlarının artış göstermesi ve tüketici alışkanlıklarının hızla değişimi olmaktadır 

(Doğan, 2022). Sektör, düşük kar marjları, değişkenlik gösteren fiyat politikaları, güçlü rekabet 

koşulları ve sürdürülebilirliğin sağlanamaması nedenleriyle endüstriyel üretim süreçleriyle 

birlikte dijital dönüşüm süreçlerine girmeye başlamıştır. Bu süreç ile gıda tedarik zincirlerinde 

veri elde edilmesi, sipariş, üretim, üretim planlama, lojistik adımlarının sürdürülebilir ve 

izlenebilir hale getirilerek hızlı bir şekilde kontrol altına alınması sağlanabilmektedir. Hazır 

yemek işletmelerinde dijital dönüşüm süreci ile reklamlar sosyal medya ağına taşınmış 

beraberinde akıllı üretim fabrikalarına dönüş başlamıştır. Bu bağlamda müşteri memnuniyeti ve 

sayısının artması öngörülmektedir (Boyacı, 2022). 
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Sosyal Medya 

Sosyal medya, kişi veya kurum olarak kullanıcıların bilgi, düşünce ve eylemlerini tanıtan ve 

karşılıklı etkileşimi sağlayan online platformlar ve web siteleri için ortak tanımlanan bir 

terimdir. Bu ağlarla iletişim ortamlarının gelişmesi bilgi ve iletişim teknolojilerine olan ilgiyi 

artırırken aynı zamanda sosyalleşme olgusuna günümüz koşulları ile yeni bir yaklaşım 

kazandırmaktadır (Durum, 2022). Bu şekilde markalar ve hedef kitle arasında geleneksel 

iletişim yolu dışında iletişim ağı kurulmaktadır. Her firmanın dijital dünyada bir kimliği 

oluşmuştur ve firmalar kimliklerini markaları ile belirlemektedirler. Sosyal medya aracılığı ile 

tüketicileri marka yaratma sürecine katarak markanın yani kimliğin bilinirliğini ve 

performansını artırabilmektedirler. Bununla beraber markayı güvence altına alıp satış oranlarını 

yükseltmektedirler. Tüketicilerin yeni koşullarda dijital dünyasının olması ile markalar da bu 

dünyada daha görünür olmak istemektedirler. Bundan dolayı pazarlama stratejileri ve iletişim 

ile ilgili faaliyetlerini sosyal medya alanlarında arttırmaktadırlar. Sosyal medya, şirketlerin 

ileriye yönelik hedeflerini oluşturmada marka sürdürülebilirliğini sağlamak için verimlilik 

kazanabileceği ortamları yaratmaktadır (Laman ve Topçu, 2019). 

Akıllı Tedarik Zinciri 

Tedarik zinciri yönetimi küresel pazarda kritik bir yetkinliktir. Gelişen küresel ekonomide, 

şirketlerin tedarik zinciri ortakları ile iş birliği içinde olarak yeni pazar alanları açma, yeni 

ürünler geliştirme ve tüm stratejik iş planlarını hızlı ve doğru bir yöntemle değerlendirme 

yetenekleri giderek önem arz etmektedir (Zhang ve Li, 2012). Gıda tedarik zinciri; güvenli gıda 

üretimi, izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik sağlanabilmesi için güvenli ve kaliteli hammadde 

temini ile başlayan, tüm proses aşamaları, yarı mamul ve son ürün lojistiği ile tüketiciye 

ulaşmasına kadar geçen süreçlerdeki tüm faaliyetler ile ilgili verileri kapsamaktadır. Gıda 

tedarik zincir yönetimi ise gıda güvenliğini ve kalitesini korumayı hedefleyerek, zincirin 

akışının doğru ve sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesi için iş süreçlerinin bütününün koordine 

edilmesidir (Mahalik ve Kim, 2016).  Fazla sayıda tedarikçi ve müşteri ile çalışan hazır yemek 

sektörünün tedarik zincir ağının geniş olması gerekmektedir. Bu geniş yelpazeyi yönetebilmek 

ve kalite kriterlerini izleyebilmek için akıllı tedarik zincirleri kurulmalıdır. Bu zincir 

hammaddenin raf ömrü, saklama koşulları ve taşıma sürecindeki kalite parametrelerinin 

izlenebilirliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır (Sezen, 2011). İzlenebilirliğin 

sağlanabilmesi için etkili akıllı tedarik zincir ağı gereklidir. Bu sayede üründe yaşanan bir sorun 

karşısında hammaddenin parti numarasına ve üretim kayıtlarına kadar gidilebilmektedir. 

Bunların uygulaması dijital dönüşüm sürecinde kurumsal kaynak planlaması (ERP), radyo 

frekans tanımlama (RFID), nesnelerin interneti (IoT) ve blokzincir sistem yazılımları ile 

yapılabilmektedir. Halen uygulaması olan ve gelişimlerine devam edilen bu sistemlerin temel 

amacı; paydaşların bilgi paylaşımına imkân vermek, girdi kontrollerinden tedarikçinin bilgi 

sahibi olmasını sağlamak ve tedarikçinin tedarikçisini tanıyabilmektir. Bunları yaparken manuel 

sistemlerde zaman kaybetme ve hata oranı yüksekliği sorunları çok fazla yaşanmaktadır. Bu 

sistemler ile bilgisayar veya telefondan kontroller sağlanabilmektedir (Sommer, 2015).  

E-Menü 

Hazır yemek işletmelerinin en önemli işlem basamaklarından birisi menü oluşturmak ve 

müşteriye menüyü sunmaktır. Menü planlaması genel olarak aylık yapılmaktadır. Menü, 

şirketlerin gelişmesinde ve amaçları doğrultusunda hedef kitlelerine ulaşmalarını sağlayacak bir 

araç olarak değerlendirilmektedir. Latince’de “küçük-az” anlamındaki “minutus” kelimesinden 

türediği bilinmektedir (Sünnetçioğlu ve Yılmaz, 2015). Menünün oluşturulmasında müşteri 

onayı gereklidir. Sektörde işletme ve müşteri arasında menü toplantıları yapılmaktadır. Yapılan 
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menü toplantıları ile menünün yetkilendirilmiş tek kişi (idari işler yöneticisi) tarafından 

seçilmesi, maliyetlerin artışına sebebiyet verilmesi ve zaman kaybının çok yoğun yaşanması 

nedeniyle e-menü alternatifleri geliştirilmektedir. Menüler farklı yemekler yazılarak seçmeli 

hale getirilmekte ve internet üzerinden yemeği tüketen herkesin seçimine telefon ve/veya 

bilgisayarlar ile sunulmaktadır. Kullanılan yazılım programına göre menünün içerisinde 

bulunan yemek görselleri, yemek reçeteleri, kalorileri ve yemek tariflerine kadar bilgi aktarımı 

sağlanabilmektedir. E-menü, müşterinin beğendiği yemeği yeniden seçmesine geriye 

dönebilmesine imkan verebildiği gibi yeni yemek önerileri de sunabilmektedir. Bu durumun 

müşteri memnuniyetini ve sürdürülebilirliğini sağlayabileceği düşünülmektedir. Menü 

seçimlerinin bitmesi ile menü planlamasının tamamlanması gerçekleşmektedir. Bundan sonraki 

süreç hammadde, ekipman ihtiyaç planları ve rakamsal verilerin girişleri ile tamamlanmaktadır. 

Beraberinde maliyet çalışması hızlıca yapılabildiği için pazarlama stratejileri 

belirlenebilmektedir (Sezen, 2011). 

E-Sipariş 

Hazır yemek sektöründe sisteme alınan dijital anlamdaki yenilikler hem sektörel hem de müşteri 

tarafında sürecin önemini göstermektedir. Sektörde varlığını sürdüren işletmelerin çağın 

gerektirdiği yenilikçi yaklaşımlara mevcut durumlarını hızlıca adapte edip, rekabet üstünlüğü 

için farklılık yaratmalarına neden olacağı düşünülmektedir (Gezici ve ark., 2021). E-sipariş 

sistemi ile müşteriler kendi sipariş sayılarının anlık olarak girişini yapabileceklerdir. Ayrıca 

belli zaman dilimine kadar sipariş sayılarında artı ve eksi yönde değişiklik yapma imkanları 

olacaktır. Sayı girişlerinin tamamlanması ile ihtiyaç planları oluşmakta ve işletmelerin satın 

alma departmanları, tedarikçilerine otomotik mail ile sipariş verebilmektedirler. Bu sayede 

müşteri, tedarikçi ve üretici açısından zaman bakımından kazanç sağlamakla beraber insan 

kaynaklı hata oranı minimuma düşürebilmektedirler. Üretim faaliyetlerinin tümünün elektronik 

ortama taşınması ile birlikte aracı gereksinimi azalmış veya aracıya gerek duyulmamış bunun 

yerine siber ya da yeni fonksiyonlara sahip aracılar tedarik zincirinde var olmaya başlamışlardır 

(Saettaa ve Caldarelli, 2020). 

Akıllı Fabrika ve Akıllı Üretim 

İş süreçlerinde verimliliği arttırmayı, işletme giderlerini düşürerek ürün kalitesini geliştirip 

sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan işletmeler için endüstriyel otomasyon ve dijital 

sistemler kaçınılmaz olmaktadır (Kayar ve ark., 2018). Akıllı fabrikalar ile teknolojik sistemler 

çok karmaşık süreçleri simüle edebilmekte ve bu şekilde kurulan tesisler müşterinin 

ihtiyaçlarına zaman kaybetmeksizin sorunsuz bir şekilde uyum sağlayabilmektedir. Entegre 

dijital ağlarla tedarik zinciri ve akıllı üretim süreçleri optimize edilebilmektedir. Akıllı 

fabrikalarda ‘nesnelerin interneti’ ile birlikte hammadde, makine, ürün, üretim araç-gereçlerine 

yerleştirilecek olan çipler, sensörler ve iletişim modülleri ile nesneler birbirleri ile iletişim 

halinde olabileceklerdir. Devamında yapay zekaya ve öğrenme kabiliyetine sahip olacak, 

kararlar alabilecek ve süreçleri kontrol edebileceklerdir (Davutoğlu ve Yıldız, 2020). Akıllı 

fabrikalar, bir ağ üzerinden süreci optimize hale getiren, yeni bir duruma hemen uyum sağlayan, 

eş zamanlı olarak öğrenen ve üretim prosesini kendine özgü bir yöntemle yönetebilen esnek bir 

sistemdir. Bu sistemin kendine özgü temel özellikleri bağlantısallık, optimizasyon, şeffaflık, 

proaktiflik ve çevikliktir. Geleneksel ve akıllı fabrikalar arasındaki en önemli fark biri insan 

temelli diğeri internet temelli olmasıdır. Akıllı fabrikalarda gerçekleşen akıllı üretimler sistem 

entegrasyonuna ve stok bulundurmamaya önem göstermektedirler. Üretim süreçlerinde 

makineler birbiri ile iletişim halinde olup kendini yönetebilmekte ve çalışabilmektedirler. 

Büyük verileri farklı yazılımlarla tutma, saklama ve transfer edebilme yeteneklerine sahiptirler. 

Ürün çeşitliliği ve ürünün büyüklüğüne göre ekipman değişikliği kazandan fırına geçiş yani 



Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Üzerine Araştırmalar 

365 

 

kaynak dengeleme ve hat (ürün) dengelemede hızlı değişim gerçekleşebilmektedir. Geleneksel 

fabrikalara göre akıllı fabrikalar küresel pazarda daha etkin marka oluşturmaktadır. Bu sayede 

yüksek üretkenlik ve rekabet gücü, etkin performans, düşük maliyet, kalite, inovatif iş 

akışlarının oluşması, çalışma şartlarında iyileşme ve esneklik avantajlarına sahip olmaktadırlar 

(Şekkeli ve Bakan, 2018).  

E-Lojistik 

Müşteri siparişlerinin teslimi için sevkiyat sürecinin başlamasıyla e-lojistik süreci devreye 

girmektedir. Küreselleşme ile beraber tüm dünya ülkelerinde satış ve dağıtım yapan işletmelerin 

maliyetleri gittikçe artmaktadır. E-Lojistik ile optimize edilmiş sevkiyat planları 

çıkarılmaktadır. Bu plan doğrultusunda giden araçların yakıt tüketimi düşürülerek kazanç 

sağlanmaktadır. Lojistik süreci üretim öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Üretim öncesi süreçte ekipman ve hammadde taşınması işlemleri yer almaktadır. Üretim planına 

göre ekipman ve hammadde ihtiyaçları çıkmaktadır. Bu ihtiyaçların süresi lojistik saati olarak 

belirlenmekte ve gerçekleşme zamanına göre stok artışına izin vermemektedir. Üretim sonrası 

ürünün fiziksel dağıtımının yapılmasında sevkiyat planları optimize edildiği için uygun ve 

rekabet yaratabilir fiyatlarla müşteriye ulaştırılması sağlanmaktadır. Aynı zamanda ürünlerin 

etiketlerinde barkod olması ve barkodların el terminalleri ile okutularak araçlara yüklenmesi 

eksik ürün gidişini engellemektedir. Bu sayede eksik ürün için ek bir sevkiyat durumu 

oluşmamaktadır (Bakalis ve ark., 2020). Ürün çeşitliliğinin fazla olması ve emek yoğun bir 

sektör olması nedeniyle insan kaynaklı hataların en sık yapıldığı ve üretimin son noktası 

olmasından dolayı hatanın en son görüldüğü yer lojistik süreci olmaktadır.  Bunu engellemek 

için menü planlama sürecinden başlayarak ürünün araca yüklenmesi ve müşteriye teslim 

edilmesine kadar barkodlu bir proses zinciri oluşturulmaktadır. Son olarak araç yüklemelerinde 

barkodlu ürün etiketlerinin el terminalleri ile okutulması ile gıda güvenliği, izlenebilirlik ve 

sürdürülebilirlik süreçlerine hizmet eden bir sistem yapısı oluşmaktadır (Erol, 2016). 

Sonuç 

Dördüncü sanayi devrimi ve Endüstri 4.0 ile robotların üretim sektöründe kullanımı başlamıştır. 

Üretimin her aşamasında makine iletişimleri, depolama sistemleri ve üretim tesisleri bütünleşme 

yoluna gitmektedir. Akıllı fabrikaların kurulumu ile esneklik, verimlilik ve maliyet etkinliğinin 

artış göstereceği ifade edilmektedir. Bu değişime her sektör hemen girememiştir ve bu dönüşüm 

süreci zamanla sektörel olarak yaygınlaşmaktadır. Hazır yemek sektörü ise bu sürece 2020 yılı 

itibariyle girmeye başlamıştır. Diğer sektörlere ek olarak, iş sürekliliğinin karışıklığı ve kendine 

özgü sorunlarıyla hazır yemek sektörü birtakım zorluklarla dolu bir yapıya sahiptir. Hammadde 

temininde güvenilir tedarikçi bulma sorunu, hammaddelerde karşılaşılan tağşişler, markanın 

tehdit altında olması, ürün kaynaklı yaşanacak herhangi bir olumsuzlukla insan sağlığının 

bozulması ve bunun medyaya taşınması gibi farklı riskleri olan sektörde bu risklerin üstesinden 

gelmek üretim süreçlerinin izlenebilirlik ve sürdürülebilirliğiyle mümkündür. Bu nedenle son 

zamanlarda hazır yemek sektörü de Endüstri 4.0 ile birlikte dijital iş modellerine (dijital 

dönüşüm) geçiş yapmaktadır. Tüm bu süreçler akıllı fabrika ve akıllı üretimlerde yapılmaktadır. 

Bundan sonrası için robotlarla çalışmalar başlamaktadır. Hazır yemek sektörü bu durumla yeni 

tanıştığı için öncelikle üretim verimliliğinin artırılarak işletmenin sürekliliği, müşteri 

memnuniyeti sağlanarak müşteri sürekliliği, düşük maliyetlerle kar marjlarının artışı ile 

ekonomik süreklilik sağlanmaktadır. Aynı zamanda tüm verilerin toplanması geriye yönelik 

çalışmaların kontrol edilebilmesi avantajı ile gıda endüstrisinin en önemli konusu olan 

izlenebilirliğe katkı sağlamaktadır.  
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Özet 
Mikroakışkan cihazlar, sıvıların çok dar kanallardan (mikrokanallar) geçirilmesi esnasında 

oluşan kuvvetlerden ve akış davranışlarından faydalanarak makro ölçekte mümkün olan ve 

olmayan birçok uygulamanın daha verimli şekilde gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayan 

yapılardır. Mikroakışkan cihazların; gıda, kimya, biyoteknoloji, tıp alanları başta olmak üzere 

birçok alanda büyük fayda sağlama olanağının olduğu yapılan çalışmalarca tespit edilmiştir. 10-

100 µm ölçeğinde kanalları ile mikroakışkan cihazların küçük boyutları, sistemdeki 

yüzey/hacim oranlarının çok büyük olmasına ve bu sebeple akışta viskoz kuvvetlerin hâkim 

olmasına sebep olmaktadır. Bu cihazların laboratuvar ölçekli ve sanayi tipi birçok muadiline 

göre düşük maliyetli, kolay üretilebilir, uzmanlık gerektirmeden kolayca kullanılabilir, 

taşınabilir, kolay kontrol edilebilir ve verimli olmaları, özellikle güncel olarak odaklanılan 

bakım noktası (POC) test kitleri başta olmak üzere türlü çip üstü laboratuvar (LOC) 

sistemlerinde ve mikro elektro-mekanik sistemlerle (MEMS) birlikte kullanılmak için son 

derece uygun olduklarını göstermektedir. Mikroakışkan akış sitometrileri, sürekli akım partikül 

ayırma ve sınıflandırma cihazları gibi birçok mikroakışkan cihaz için sayım, tespit, ayırma gibi 

işlemlerin gerçekleşebilmesi için öncelikle ilgili parçacıkların akış içerisinde istenilen belirli bir 

bölgeye odaklanması gerekmektedir. Parçacıkların çoğunlukla kanalın merkezine doğru 

odaklanması hedeflenir, böylelikle hem bir sonraki işlem için gerekli koşullar sağlanmış olur 

hem de parçacıkların kanal duvarları tarafından tutulması (adsorplanması) önlenmiş olur. 

Parçacık odaklanmasında kullanılan en basit yöntem akışın gerçekleştiği kanalın belirli 

bölgelerde daralarak parçacıkları merkeze doğru odaklanmaya zorlaması ile sağlanır. Ancak bu 

yöntem yalnızca partikül yoğunluğunun sınırlı olduğu seyreltik çözeltilerde uygulanabilmekte 

ve iş hacminin önemli ölçüde azalmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple akım odaklama ile ilgili 

birçok farklı yöntem geliştirilmiş olup bunlar temelde kılıflı ve kılıfsız akım odaklama 

yöntemleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kılıflı akım odaklama yöntemlerinde bir veya daha 

fazla kılıf sıvısı kullanılarak parçacıkların bulunduğu süspansiyon sıkıştırılarak odaklama 

gerçekleştirilir. Kılıfsız yöntemde odaklama ise; basınç veya elektrokinetik kuvvetler ile 

sağlanan akışa uygulanan harici veya akış dinamiklerinin manipülasyonu ile oluşturulan dahili 

kuvvetler ile sağlanır. Bu çalışma birçok endüstride kullanılmakta ve geliştirilmekte olan, 

sürdürülebilir proseslerin geliştirilmesinde büyük katkı sağlayabileceği düşünülen mikrokanal 

sistemlerinin çalışma prensiplerine yakından bir bakış sağlaması amacı ile gerçekleştirilmiş 

olup, konu ile ilgili gelecek çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mikrokanal, Akım odaklama, Sürdürülebilir prosesler, LOC, MEMS 

 

Giriş 

1960'ların sonlarında ilk olarak tek hücre analizi için geliştirilen akış sitometrisi, yaşam bilimleri 

ve klinik tanı alanlarında hücrelerin karakterizasyonu ve analizi için yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Geleneksel akış sitometrisi, hücreleri bir sıvı akışında askıya alarak, 

parçacıkların akış yönlü veya kesit alanı boyunca gösterdikleri saçılım özelliklerinden, 

parçacıklara eklenen propların ve etiketlerin sinyal yoğunluklarından yararlanır ve bunları bir 
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optik veya elektrikli algılama ekipmanından geçirerek hücre sayımı veya sınıflandırması 

yapmak için lazer veya empedans tabanlı teknolojiyi kullanır. Oldukça kantitatif ve tahribatsız 

bir yöntem olan akış sitometrisini kullanarak, farklı hücre türleri, bakteriler ve virüsler gibi 

çeşitli numunelerin hem biyolojik hem de fiziksel özellikleri hakkında çokça bilgi edinmek 

mümkündür (Gong et al., 2018). Bir akış sitometrisi için, tek hücre saptaması temel bir 

gerekliliktir.  Hücreler genellikle bir akış sitometrisine enjekte edildiklerinde, ortam içinde 

rastgele dağılırlar. Bu nedenle, hücrelerin sorgulama bölgesinden birer birer geçmesini 

sağlamak için numuneyi dar bir merkezi akışa odaklamak gerekir. Ayrıca yaşam bilimleri ve 

klinik uygulamalar gibi bazı özel durumlarda hedef hücrelerin nasıl ayrılacağı ve toplanacağı 

son derece önemlidir. Akış sitometrisine genellikle; numune pompalama, numune odaklama, 

numune sıralama, tespit ve veri işleme olmak üzere beş temel işlevsel birim mevcuttur. 

Geleneksel akış sitometrileri, biyoanalizler için kritik bir temel oluştursa da genellikle hantal, 

pahalı ve karmaşıktır. Bu sitometriler, genellikle çalıştırmak için uzman personel gerektiren, 

kullanması zor ve karmaşık cihazlardır. Ayrıca, geleneksel akış sitometrileri, ışık saçılımı 

ölçümleri ile nadiren çapı 0,5 mikrometreden daha küçük olan partikülleri saptayabilirler (Yang 

et al, 2018). Bu faktörler, geleneksel akış sitometrilerinin birçok ticari ve araştırma alanında 

yaygın kullanımını sınırlamaktadır (Chung ve Kim, 2007; Haselgrübler ve ark., 2014; Mao ve 

ark., 2012; Burger ve Ducrée, 2012).  

Mikroakışkan teknolojisi, genellikle 10-100 mikrometre aralığında boyutlara sahip 

mikrokanallarda sıvının manipüle edilmesini sağlayan yenilikçi bir teknolojidir ve hızla hücre 

biyolojisi ve diğer birçok alana yayılmıştır (Whitesides, 2006; Weng ve Neethirajan, 2017; 

Weng ve ark., 2015; Mcfarlin ve Bowman, 2018; Fan ve ark. 2018). Son yıllarda, mikro-elektro-

mekanik sistemler (MEMS) teknolojisindeki hızlı ilerlemeyle birlikte, mikroakışkan çipler veya 

Çip Üstü Laboratuvar (LOC) cihazları; gıda, kimya, biyoloji, ilaç ve çevre izleme gibi alanlarda, 

küçük miktarlarda numunelerin yerinde ve hızlı tespiti için güçlü araçlar ortaya çıkmışlardır 

(Yang ve ark., 2016; Lee ve ark.,2016; Liu ve ark., 2016; Kudr ve ark., 2017; Yang ve ark., 

2017; Liu ve ark., 2017; Zhao ve Fu, 2017; Guzman ve ark., 2018; Liu ve ark., 2018). Geleneksel 

akış sitometrilerinin eksikliklerinin üstesinden gelmek için araştırmalar mikroakışkan kavram 

ve uygulamalarını akış sitometrisi alanına entegre ederek “mikroakışkan akış sitometrisi” adıyla 

yeni bir araştırma ve çalışma alanı açmıştır. Mikroçip tabanlı akış sitometrileri çip üstü 

laboratuvar sistemleri arasında önemli bir yere sahip olup literatürde geniş ilgi görmüştür (Rho 

ve ark., 2018; Caselli ve ark., 2018). Bir mikroakışkan akış sitometrisinde, hücreler kendi içsel 

hacimleriyle benzer ölçekte olan mikrometre boyutunda hazne ve kanallar içinde 

sınırlandırılabilir ve böylece minimum dilüsyon veya tampon solüsyonu kullanımı ile tek hücre 

analizine olanak sağlanmış olur. Mikroakışkan akış sitometrisi ayrıca teşhis uygulamalarında 

gerekli olan pompalama, numune alma, dağıtma, sıralı yükleme ve yıkama gibi çoklu sıvı taşıma 

işlemlerinin entegrasyonuna izin verir. Bu çip üstü laboratuvar çözümleri, gelişmekte olan 

dünyanın yanı sıra bakım noktası (POC) teşhisine taşınabilir, doğru ve hassas testler getirme 

fırsatı olarak kabul edilmektedir (van der Meer ve ark., 2010; Yang ve ark., 2018; Guck ve 

Chilvers, 2013; Piyasena ve Graves, 2014). Bu alanda, özellikle de bakım noktası (POC) 

uygulamalarında, aktif olarak işlev gösteren birçok cihaz raporlanmıştır (Cao ve ark., 2017; 

Chen ve ark., 2017; Qiu ve ark., 2017; Song ve ark., 2018). Mikroakışkan akış sitometrisinde 

mikroçipin son derece küçük boyutundan dolayı, özellikle çip dışı akışkan bileşenleri olmadan, 

kapiler kuvvet veya elektrokinetik kuvvet kullanan cihazlar için genellikle oldukça az hacimde 

numune ve reaktif gerekir. Bu sistemlerde tipik numune hacmi 10-9 ila 10-18 litre aralığında 

olmaktadır. Maliyeti oldukça yüksek olan reaktiflerin miktarları da bu sayede 

azaltılabilmektedir. Mikroakışkan akış sitometrileri genellikle tek kullanımlık olup kolaylıkla 

taşınabilir boyutlardadır. Bu tek kullanımlık mikroçipin seri üretimi de maliyeti önemli ölçüde 
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azaltır. Mikroakışkan akış sitometrilerinin bir diğer avantajı da başka çip üstü laboratuvar 

sistemleri ile kolaylıkla entegre olabilmeleri sayesinde daha az müdahale ve buna bağlı daha az 

hata ve masraf ile bütün bir kimyasal prosesin otomasyonu ve paralel yapıda yürütülmesine 

olanak sağlayabilmeleridir (Han ve ark., 2017).  

Geleneksel akış sitometrilerinde (Li ve ark., 2017; Leith, 2017; Chen ve Cherian, 2017), 

hücreler çözelti içinde süspanse edilir ve sıvı çözelti sisteme enjekte edilir, bunun üzerine 

hücreler sıvı kanalının merkezinden sabit bir hızla geçecek şekilde bir kılıf akışıyla 

hidrodinamik olarak odaklanırlar. Sorgulama bölgesine vardıklarında hücreler, kanal boyunca 

dikey olarak geçen odaklanmış bir lazer ışını tarafından ayrı ayrı sorgulanır. Her hücre için, 

sitometri sistemi hem ileri ışık saçılımı (FSC) hem de ortogonal (yan) ışık saçılımı (SSC) 

yoğunluk bilgilerini toplar. FSC bilgisi, partikül boyutunu ve kırılma indisini karakterize etmek 

için kullanılırken, SSC bilgisi hücrenin iç yapısını araştırmak için kullanılır. Modern MEMS 

tekniklerinin uygulanmasıyla 0,5 mikrometreden daha küçük tek hücreli yapıların yüksek 

hassasiyette tespiti ve analizini gerçekleştirebilen mikroakışkan sitometrilerin üretilmesi 

mümkün olmuştur (Menachery ve ark., 2017; Cheng ve ark., 2017; Antfolk ve Laurell, 2017). 

Tek hücre analizi, insan kanı gibi oldukça heterojen hücre popülasyonlarının biyolojik 

analizinin gerçekleştirilmesinde büyük önem taşımaktadır (Guck ve Chilvers, 2013; 

Ebrahimifard ve ark., 2017). Mikroakış sitometrileri, sadece tüm hücreleri değil, aynı zamanda 

organeller, çekirdekler, DNA, RNA, kromozomlar, sitokinler, hormonlar ve proteinler gibi 

hücresel bileşenleri de araştırmak için imkân sağlar (Guck ve Chilvers, 2013). Ayrıca 

mikroakışkan sitometriler, biyolojik numunelerin membran, sitoplazmik ve nükleer antijen 

özelliklerini tespit etmek için etkili bir teknik sağlar (Ebrahimifard ve ark., 2017). Sonuç olarak, 

birçok biyolojik ve tıbbi uygulamada kritik bir rol oynarlar.  

Bununla birlikte, geleneksel akış sitometrileri ile karşılaştırıldığında, mikroakışkan akış 

sitometrilerinde de bazı sınırlamalar mevcuttur. Örneğin, çoğu mikroakışkan çip, oldukça düşük 

iş hacmi sağlar. Ayrıca, birçok işlevsel bileşenin bir mikroçip üzerinde entegrasyonu ve 

basitleştirilmesi hala bir zorluktur. Bu nedenle, mikroakışkan akış sitometrisini geliştirmek için 

daha fazla araştırma ve geliştirme çalışmalarına ihtiyaç olduğu açıktır. Bu çalışma, gelişmekte 

olan bu konu ile ilgili mevcut bilgilerin daha iyi anlaşılabilmesi ve daha geniş araştırmacı 

kitlelerine ulaşabilmesi adına mikroakışkan akış sitometrisi alt sistemlerinden biri olan 

odaklama tekniklerinin incelenmesi, konu ile ilgili gelişmeye açık, eksik kısımların 

belirlenebilmesi adına gerçekleştirilmiştir. 

Mikroakışkan Odaklama Sistemleri 

Bir akış sitometrisinde, yüksek doğrulukta ve verimde tespit sağlamak için hücrelerin veya 

parçacıkların sorgulama bölgesinden belirli bir hızda teker teker geçmesi gerekir. Akışın 

gerçekleştiği kanaldaki partiküllerin ya da hücrelerin konumu, algılama doğruluğunu büyük 

ölçüde etkileyebilir. Örnek akışının kanal içerisinde istenilen pozisyonda tutulabilmesi için akış 

odaklamasının sağlanması gereklidir. Akış odaklanma, ölçüm hassasiyeti için gerekli olduğu 

kadar mikro kanallardaki tıkanmayı azaltmaya da yardımcı olabilir. Geleneksel mikroakışkan 

akış sitometrilerinde, iki veya daha fazla parçacığın optik sorgulama bölgesine aynı anda girme 

potansiyeli, numune akışının çok dar bir akış bölgesine odaklanması ile en aza indirilir. Bu 

odaklama konik bir bölme ile oluşturulan ve numune akışını çevreleyen bir kılıf akışı 

aracılığıyla gerçekleştirilir. Kılıf akışı aracılığıyla numune akışını dar bir akışa odaklamak 

günümüzde de en yaygın kullanılan yöntemlerdendir. Numune akışının boyutu, kılıf akışının ve 

numune akışının hem hızı hem de akış oranı tarafından belirlenir. Bu şekilde numune akışının 

hassas kontrolü sağlanabilse de kılıf akışı reaktifi tüketimi artmaktadır. Mikroakışkan odaklama 

sadece parçacıkları dar bir akış hattı ile sınırlandırmanın yanı sıra numune akış hattı ile akış 
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kanalı duvarları arasındaki teması ortadan kaldırarak sabit bir parçacık hızı sağlar ve aksi 

durumda oluşabilecek parabolik akış profilini ortadan kaldırır. Parçacık hızında oluşabilecek 

değişimler hem tespit edilen sinyallerin güvenilirliğini azalttığı hem de hücre sınıflandırması 

için akış hattında senkronizasyon sorunlarına da neden olabildiği için bu etki son derece 

önemlidir. Sonuç olarak, etkili mikroakışkan odaklama modüllerinin geliştirilmesi, 

mikroakışkan sitometrilerinin performansını sağlamada çok önemlidir. Çizelge 1'de gösterildiği 

gibi, iki boyutlu (2-B), üç boyutlu (3-B), dielektroforez, akustik ve atalet tekniklerine dayalı 

birçok odaklama yöntemi önerilmiştir. Önerilen bu yöntemlerin detayları aşağıdaki bölümlerde 

açıklanmıştır. 

 

Çizelge 1. Mikroakışkan sitometrilerde kullanılan akım odaklama yöntemleri 
Odaklama yöntemi Avantajları Dezavantajları 

2 boyutlu odaklama Kolay üretim 

Kolay işletim 

Yüksek iş hacmi 

Tek düzlemde odaklama 

Düşük ölçüm hassasiyeti 

3 boyutlu odaklama Yüksek ölçüm hassasiyeti 

Yüksek iş hacmi 

Kompleks üretim 

Kompleks işletim 

Dielektroforez odaklama Yüksek ölçüm hassasiyeti Kompleks üretim 

Kompleks işletim 

Düşük iş hacmi 

Akustik odaklama Yüksek ölçüm hassasiyeti 

Yüksek iş hacmi 

Kompleks elektrot entegrasyonu 

Kompleks işletim ve tespit 

Atalet odaklama Kolay işletim 

Yüksek iş hacmi 

Kompleks üretim 

Kompleks tasarım 

Zor akış kontrolü 

 

İki boyutlu mikroakışkan odaklama sistemleri 

2-B mikroakışkan odaklama teknikleri, partikül hapsetme için en yaygın kullanılanlar 

arasındadır ve birçok mikroakışkan sitometri uygulamasında uygulanmıştır (Lee ve Hsieh, 

2014; Akagi ve ark., 2013; Skommer ve ark., 2013; Akagi ve ark., 2013; Ri ve Jimenez, 2013; 

Choi ve ark., 2014; Huang ve ark., 2014; Hirai ve ark., 2015; Spencer ve ark., 2014; Wang ve 

ark., 2013; Golden ve ark., 2013; Nawaz ve ark., 2014; Vercruysse ve ark., 2015; Fu ve ark., 

2004). Basitlik avantajına sahip olan bu teknikte mikrokanal geometrileri, kopya kalıplama ve 

yumuşak litografi gibi standart imalat teknikleri kullanılarak düşük maliyetle kolayca toplu 

olarak üretilebilir. Öte yandan, 2-B odaklama yöntemlerinde numune akışı yalnızca bir 

düzlemde odaklanabilir. Choi ve ark. (Choi ve ark., 2014), patojen bakterilerin hassas, doğru ve 

hızlı saptanması için bir mikroakış sitometri sistemi sunmuştur. Önerilen cihazda, numuneler 

son derece düşük iyon iletkenliğine sahip bir kılıf akışı tarafından hidrodinamik olarak pirolitik 

grafit kenar (PGE) elektrotlarına doğru itilmiştir. Deneysel sonuçlar ve simülasyon sonuçları, 

cihazın etkin kanal genişliğinin, kılıf akışını hızını ayarlayarak kontrol edilebileceğini 

göstermiştir. Sonuç olarak cihazın, mikron büyüklüğündeki partikülleri ve bakterileri tespit 

etmenin yanı sıra bunları ayırt etme yeteneğine de sahip olduğu görülmüştür. 

Üç boyutlu mikroakışkan odaklama sistemleri 

3-B mikroakışkan odaklama sistemleri, numune akışını hem yatay yönde hem de dikey yönde 

odaklar ve sonuç olarak tespit edilen sinyallerin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırır. Bununla 

birlikte, çip tabanlı mikroakışkan cihazların düzlemsel özelliği nedeniyle, çip üzerinde 3-B 

odaklama elde etmek, 2-B odaklamaya göre daha zordur. Geleneksel olarak, 3-B hidrodinamik 

odaklama, numune akışının, (üst, alt, sağ ve sol olmak üzere) her yönünden beslenen kılıf 



Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Üzerine Araştırmalar 

372 

 

akışları ile sağlandığı çok katmanlı çip tasarımları kullanılarak elde edilir (Rosenauer ve 

Vellekoop, 2010; Kennedy ve ark., 2011; Gambin ve ark., 2010; Rosenauer ve ark., 2011; Fu 

ve ark., 2008; Yang ve ark., 2012; Min ve ark., 2014). Öte yandan son yıllarda, 3-B odaklama 

için yatay düzlemde kılıf akışıyla birlikte dikey düzlemde odaklama sağlayabilmek için ikincil 

bir kılıf akışı, kılıf akışı etkisi yaratan kanal içi mikro oluklar veya savaklar, dielektroforez ve 

Dean akışı gibi çok çeşitli yöntemlerin kullanıldığı görülmüştür (Mao ve ark., 2007; Mao ve 

ark., 2009; Mao ve ark., 2012; Lee ve ark., 2011; Hou ve ark., 2009; Lee ve ark., 2009; Tripathi 

ve ark., 2016; Hashemi ve ark., 2010; Golden ve ark., 2009; Hashemi ve ark; 2011; Lin ve ark., 

2012; Daniele ve ark., 2015; Chiu ve ark., 2013; Frankowski ve ark., 2013; Zhao ve You, 2016; 

Shivhare ve ark., 2016). 3-B mikroakışkan odaklama ile daha hassas ve verimli mikroakışkan 

cihazlar geliştirilebilmesinin önü açılmıştır. Mikrokanal tasarımlarının ve akışkanlar 

dinamiğinin ön plana çıktığı 3-B mikroakışkan odaklama teknikleri literatürde önemli ölçüde 

ilgi çekmiştir.  Lee ve ark. (2019), hidrodinamik olarak tek bir 3-B kılıf akışı oluşturan, daralma-

genişleme dizilimli bir mikro kanal tasarımı önerdi. Bu yapıyı kullanarak, daralma bölgelerinde 

başarıyla Dean akışları oluşturdular. Kılıf akışı Dean akışına maruz kaldığında, örnek sıvıyı 

üstten ve alttan sararak 3 boyutlu odaklama sağlandı. Fu ve ark. (2008), hidrodinamik kuvvetlere 

ve dikey yönde uygulanan bir mikro savak yapısına dayalı 3-B odaklanan bir mikro akış 

sitometrisi geliştirdi. Deneysel sonuçlar, önerilen cihazın 5 ve 10 mikrometre çapındaki 

polistiren boncukları dikey yönde başarıyla ayırdığını göstermiştir. Ayrılan boncukların tespit 

bölgesinde sıralı ve düzenli aralıklarla akışının tespit performansını da arttırdığı görülmüştür. 

Aynı grubun (Yang ve ark., 2012) daha sonra yaptığı bir çalışmada kanal içerisinde oluşturulan 

ve kademeli olarak yüksekliği azalan mikro savakların meydana getirdiği Saffman kuvvetleri 

ile örnek akışın hat boyunca merkeze doğru 3-B olarak odaklandığı kılıfsız bir mikroakış 

sitometrisi sunulmuştur. 

Dielektroforez mikroakışkan odaklama sistemleri 

Kılıf akış odaklaması, akış sitometrisinin tespit performansının iyileştirilmesine büyük katkı 

sağlasa da hassas kontrol ve kılıf solüsyonunun tüketimini gerektirir. Bu nedenle, örnek 

odaklamayı oluşturmak için yalnızca dış güce dayanan kılıfsız odaklama yöntemleri giderek 

daha fazla tercih edilmektedir. Partiküllerin, hücrelerin, virüslerin, DNA'ların ve diğer 

nesnelerin mikroakışkan manipülasyonu için en yaygın kullanılan tekniklerden biri olan 

dielektroforez (DEP) odaklama, parçacıkların düzensiz elektrik alanda polarizasyon yoluyla 

denge konumuna hareket etme sürecine dayanır (Shivhare ve ark., 2016; Lin ve ark., 2004; 

Evander ve ark., 2013; Zhu ve ark., 2016; Sadeghian ve ark., 2017; Chou ve ark., 2017). DEP 

ayrıca çeşitli biyosensör geliştirme uygulamalarında yakalama, düzenleme, odaklama, ayırma, 

taşıma ve biriktirme amaçları için yaygın olarak kullanılmaktadır (Mulhall ve ark., 2015; Song 

ve ark., 2015; Lee ve ark., 2016; Yuan ve ark., 2017; Salari ve Thomson, 2018). DEP kuvveti, 

partikül boyutuna, ilgili partiküllerin dielektrik özelliklerine ve partiküllerin taşındığı ortama 

bağlıdır. Ayrıca, bir AC alanı söz konusu olduğunda, DEP kuvveti frekansın bir fonksiyonu 

olarak değişir. Sırasıyla ortamın ve parçacığın dielektrik özelliklerine bağlı olarak, DEP tepkisi 

negatiften pozitife değiştirilebilir ve bu geçişin meydana geldiği frekans ise geçiş frekansı olarak 

bilinir. Kung ve ark. (2016), sürekli bir şekilde ayarlanabilir, kılıfsız, 3-B ve yüksek hızlı tek bir 

akış içerisinde odaklanan bir tünel dielektroforez mekanizması sunmuştur. Chu ve ark. (2009) 

ise, pozitif bir DEP etkisi ve iki simetrik düzlemsel elektrot arasına yerleştirilmiş bir dielektrik 

yapı kullanan, 3-B partikül odaklayan bir mikrokanal önermiştir. AC voltaj frekansını 

ayarlayarak pozitif DEP kuvvetine maruz kalan parçacıklar dielektrik yapının üst kenarı 

boyunca ilerlemeye zorlanır ve ardından basınçla yönlendirilen laminer akış içinde 

mikrokanalın merkez hattına odaklanır. 2 mm çaplı polistiren boncuklar kullanılarak elde edilen 

deneysel sonuçlar, 15 Vp-p'luk bir voltaj ve 0,01 ml/dk'ya kadar bir akış hızı verildiğinde 
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%90'lık bir odaklama etkinliğinin elde edildiğini göstermiştir. Mikrokanalda kullanılan 

geometrik yapının optimizasyonu daha sonraki bir çalışmada (Choi ve ark., 2009) matematiksel 

modelleme ile gerçekleştirilmiştir. Zhu ve ark. (2017), ticari bir akış sitometrisi ile 

karşılaştırılabilir performans elde etme konusunda büyük bir potansiyel sunan, DEP odaklama 

ile entegre edilmiş bir darbeli lazerle etkinleştirilen hücre sıralayıcıyı (PLACS) sunmuşlardır. 

Mikrofabrikasyon teknolojisinin gelişmesiyle, DEP odaklama yönteminin, mikroakışkan akış 

sitometrisinde kullanılmak üzere büyük bir potansiyele sahip olduğu görülmüştür. Ancak, bu 

yöntemde hala bazı zorluklar mevcuttur. Odaklama verimliliği, DEP kuvvetine karşı çok 

hassastır. Bazı durumlarda, parçacıklar elektrot yüzeylerinden uzaktaysa, parçacıklar üzerindeki 

DEP kuvveti hızla azalır. Ayrıca parçacıklar, tespiti etkileyecek şekilde mikroelektrotların 

etrafına kolayca yapışabilir.  Bu problemlerin giderilebilmesi adına konu ile ilgili çalışmalara 

hız verilmesi gerekmektedir. 

Akustik mikroakışkan odaklama sistemleri 

Akustik akış odaklaması, mikroakışkan akış sitometrisinde hücre tespiti için tahribatsız yöntem 

ihtiyacı nedeniyle geliştirilmiştir. DEP odaklamanın aksine, tampon çözeltinin ve numunelerin 

elektriksel özellikleri için özel bir gereksinim yoktur ve odaklama, numunelerin boyutuna 

bağlıdır. Akustik uyarım, mikroakışkan bir sistemdeki parçacıklar üzerinde akustik dalga 

kaynaklı radyasyon basıncına neden olur ve büyük kuvvetler üretebilir. Bu basınç ile akustik 

uyarımın etkileri altındaki parçacıklar, kendi ve ortam yoğunluklarına ve sıkıştırılabilirliklerine 

bağlı olarak basınç düğümleri ya da anti-düğümleri olan basınç denge konumuna doğru hareket 

ederler. Buna ek olarak, bir piezoelektrik malzeme üzerinde bir dizi interdijital transdüseri 

rezonans frekanslarında harekete geçirerek, parçacıklar yüzey boyunca hareket etmeye 

zorlanabilir, böylece bir numune taşıma etkisi yaratılabilir (Leibacher ve ark., 2014; Sivanantha 

ve ark., 2014; Leibacher ve ark., 2015; Vuillermet ve ar., 2016). Yüzey akustik dalgasının 

(SAW), mikroakışkan akış sitometrisinde odaklanma kontrolü için uygun olduğu 

düşünülmektedir (Ding ve ark., 2013). Literatür, hareketli yüzey akustik dalgaları (TSAW) (Ng 

ve ark., 2016; Ma ve ark., 2017; Destgeer ve ark., 2017) veya duran yüzey akustik dalgaları 

(SSAW) (Mao ve ark., 2016; Sriphutkiat ve Zhou, 2017; Nam ve ar., 2017; Rhoyu ve ark., 2017) 

kullanılarak mikroakışkan manipülasyonu için birçok öneri içermektedir. Duran yüzey akustik 

dalgaları (SSAW) tabanlı cihazların nanopartikül manipülasyonu için geniş bir çalışma frekans 

aralığı ve iyi biyouyumluluk (Guo ve ark., 2016; Kishor ve ark., 2017) dahil olmak üzere önemli 

avantajları olduğu görülmüştür. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, akustik alanların yalnızca 

mikro ölçekte örnek aktarımına etkili bir yol sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda verimli örnek 

odaklama için de kullanılabileceğini göstermiştir. Nawaz ve ark. (2015), hücrelerin bir 

"mikroakışkan sürüklenme" yöntemi kullanılarak üç boyutlu olarak odaklandığı ve daha sonra 

kısa duran yüzey akustik dalga (SSAW) patlamaları kullanılarak sıralandığı bir akustik 

flüoresanla aktive edilmiş hücre tasnif (FACS) cihazını önermişlerdir. Önerilen cihazın, 

etiketlenmiş ve etiketlenmemiş HeLa hücrelerinin karışık bir numunesi için %92'den fazla bir 

sıralama verimliliği elde etmekle kalmayıp, aynı zamanda sıralama sonrası hücre canlılığını da 

%99'dan fazla koruduğu gösterilmiştir. Grenvall ve ark. (2014), hücrelerin ve parçacıkların 

kılıfsız konumlandırılması ve ardından düzlemsel elektrot Coulter tipi empedans spektrometresi 

kullanarak sıralanması ve sayılması için bir akustik odaklama mikroakışkan çipi önermişlerdir. 

Önerilen cihaz hem tek hem de karışık boyutlu boncuk süspansiyonlarının yanı sıra seyreltilmiş 

tam kan numunelerini analiz etmek için kullanılmıştır. Sonuçların, geleneksel tezgâh üstü 

Coulter sayacı kullanılarak elde edilen sonuçlarla iyi bir uyum içinde olduğu gösterilmiştir. 

Akustik odaklamalı mikroakışkan sitometriler, birçok farklı partikülün, hücrenin ve virüsün 

sayılması ve sınıflandırılması için başarıyla uygulanmıştır (Suthanthiraraj ve ark., 2012; 

Piyasena ve ark., 2012; Chen ve ark., 2014; Grenvall ve ark., 2014; Meng ve ark., 2015; Zmijan 
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ve ark., 2015; Xue ve ark., 2017; Kalb ve ark., 2017). Öte yandan, bu yöntemler basit ve verimli 

olmalarına rağmen, tipik olarak, yüzey akustik dalgasını oluşturmak için doğru bir şekilde 

mikroçipin uygun konumuna yerleştirilmesi gereken transdüserleri gerektirirler. Bu durum, 

mikroakışkan cihazların imalatını zorlaştırmakta ve akustik odaklamalı mikroakışkan cihazların 

yaygın kullanımının önünde bir engel olarak durmaktadır. 

Atalet mikroakışkan odaklama sistemleri 

Atalet odaklama yaklaşımı, mikrokanalda odaklama etkisini elde etmek için parçacıklar 

üzerinde hareket eden sıvının eylemsizliğinden yararlanır ve parçacıkları bir veya daha fazla 

akışa odaklamak için akış hatları arası parçacık hareketlerini kullanır. Atalet odaklama, düz 

mikrokanallar (Zhou ve ark., 2013; Wang ve ark., 2015; Kim ve ark., 2016), kavisli 

mikrokanallar (Johnston ve ark., 2014; Fan ve ark., 2015; Xiang ve ark., 2015; Clime ve ark., 

2017) ve oluklu mikrokanallar gibi özel geometrik tasarıma sahip mikrokanallar (Park ve ark., 

2009; Chung ve ark., 2013; Yang ve ark., 2015) dahil olmak üzere birçok farklı kanal türünde 

uygulanabilir. Genel olarak, bir kanal akışındaki parçacıklar hem kesme gradyan kuvveti hem 

de duvar etkisi kuvvetine maruz kalırlar ve bu iki kuvvet arasında bir dengenin oluştuğu konuma 

odaklanırlar. Düz mikrokanallar için simetrik enine kesit içerisinde dört denge bölgesi oluşur. 

Kavisli kanallarda atalet etkisi, birincil akış yönüne dik olan ve ters yönde dönen iki girdap 

üretir. Bu girdaplar, parçacıklara veya hücrelere etki eden ve onları girdap yapısının dışındaki 

denge noktalarına iten, Dean kuvveti olarak bilinen bir sürükleme kuvveti oluşturur. Son olarak, 

oluk yapılı mikro kanallarda, mikro kanalın enine kesitinde ortaya çıkan girdap akış yapısı, 

parçacıklar üzerinde bir sürükleme kuvveti uygular. Sonuç olarak, kesme gradyan kuvveti, 

duvar etkisi kuvveti ve sürükleme kuvvetinin dengeye ulaştığı noktada bir odaklama etkisi 

oluşur. Son zamanlarda, atalet odaklaması mikroakışkanlarda (Martel ve Toner, 2014; Carlo ve 

ark., 2007) artan bir ilgi görmüştür, çünkü uygulanması kılıf akışlarına ve diğer dış kuvvetlere 

ihtiyaç duymaz. Parçacıkların, hücrelerin, virüslerin ve diğer nesnelerin sayılması ve 

sınıflandırılması için birçok atalet odaklamalı mikroakışkan sitometri sunulmuştur (Oakey ve 

ark., 2010; Tang ve ark., 2017; Hur ve ark., 2010; Bhagat ve ark., 2010; Butement ve ark., 2016; 

Wang ve ark., 2017). Güncel bir çalışmada, Oakey ve ark. (2010), bir kılıf akışına ihtiyaç 

duymadan parçacıkları tek bir akış hattında sınırlamak için hem kavisli hem de düz 

mikrokanallar içeren kademeli bir atalet mikroakışkan cihazı üretmişlerdir. Önerilen cihazın 

çözünürlüğünün, hidrodinamik odaklamalı ticari bir sitometrininkiyle karşılaştırılabilir olduğu 

gösterilmiştir. Ayrıca, cihazın etkinliğinin artan akış hızıyla arttığı bulunmuştur; böylece yüksek 

verimli analiz uygulamaları için kullanılabilme potansiyeli de ortaya çıkarılmıştır. Atalet tabanlı 

akış odaklama yönteminin uygulaması kolaydır ve çok yüksek bir iş hacmine ve odaklama 

verimliliğine ulaşabilir. Bununla birlikte, uygun atalet hareketinin oluşturulması, yüksek akış 

hızına ve yeterince uzun bir mikrokanala ihtiyaç duyar. Performans, debi-akış hızı oranı ile 

belirlenir. Ayrıca, odaklanmış parçacık akışının konumu parçacık Reynolds sayısına (Rp) 

duyarlı olduğundan, bu tür atalet odaklanmanın manipülasyonu karmaşık hale gelmektedir. 

Sonuç 

Mikroakış sitometrileri, hücrelerin ve partiküllerin hızlı analizi için en güçlü tekniklerden 

biridir. Mikroakışkanların, mikrofabrikasyon ve diğer ilgili teknolojilerin gelişmesiyle 

mikroakışkan akış sitometrisinin her modülünde büyük ilerleme kaydedilmiştir (Zeng ve ark., 

2017). Çip üstü laboratuvar (LOC) teknolojisindeki gelişmelerle, akademi, araştırma ve ticari 

alanlarda mikroakışkan cihazların kullanımı daha da kolaylaştırmıştır. Bu gelişmeler, 

mikroakışkan akış sitometrisinin daha doğru, düşük maliyetli ve yüksek verimli olması için 

umut vadetmektedir. Bu çalışmada mikroakış sitometrilerinde partikül odaklama için önerilen 

çeşitli kılıf akışlı ve kılıfsız yaklaşımlar incelenmiş, mevcut odaklama yöntemlerinin yararlı bir 
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özeti sunulmuş ve bu alandaki çeşitli uygulamalar ele alınmıştır. Tüm mikroakışkan odaklama 

sistemlerinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları olduğu için, çeşitli sistemleri doğrudan 

karşılaştırmak kolay değildir. Mikroakış sitometrisi alanı on yılı aşkın sürede önemli ilerlemeler 

kaydetmiş olsa da sitometri sistemlerinin maliyetini, boyutunu ve karmaşıklığını azaltmak ve 

hassasiyetlerini artırmak için daha fazla yenilik gerekmektedir. Birkaç mikroakışkan akış 

sitometrisi ve hücre ayırıcı sistem ticarileştirilmiş olsa da mevcut cihazların çoğu hala 

laboratuvar kullanımıyla sınırlıdır ve ticari olarak mevcut değildir. Bu nedenle, pratik 

uygulamaları gerçekleştirmek için daha fazla yeni veya mevcut teknolojilerin kullanılması 

gerekmektedir. Ticarileşme geleceği için daha fazla çaba ve yeni atılımlar yapılmalıdır. 
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Özet 
Günümüzde artan nüfus popülasyonu, sanayileşme çabaları, bilinçsiz tüketim hızının artması 

gibi birçok sebep gıda israfına ve plastik atığına yol açmaktadır.  Plastik kirliliğinin büyük bir 

çoğunluğunu ambalaj malzemeleri oluşturmakta ve gıda sektörü gibi hızlı tüketim ürünleri 

ambalajlarından oldukça plastik atık oluşmaktadır. Gıda ambalajı atıkları açısından 

değerlendirmeye alındığında; petrol bazlı üretilen bu plastikler, doğada kendiliğinden yok 

olamaması sebebiyle havada, suda ve toprakta birikerek insan, çevre ve hayvan sağlığı için risk 

oluşturmaktadır.  

Gıda ambalajı tasarımı, üreticiden tüketiciye ulaştırılana kadar gıdanın güvenli bir şekilde 

taşınmasını kapsamaktadır. Ambalajlanacak gıdanın ihtiyaçları ambalaj tasarımındaki en 

önemli faktördür. Gıdada sürdürülebilirlik ancak gıda israfı ve kaybının azaltılarak aynı 

zamanda çevresel sürdürülebilirliğin de korunmasıyla mümkün görünmektedir. Bu kapsamda, 

ambalaj hem gıda güvenliğinden hem de çevreye etkisi bakımından temel sorumluluğa sahiptir.  

Gıda ürünlerinde avantajlı maliyeti, üstün basılabilme kabiliyeti, muadillerine göre sahip olduğu 

çok düşük ağırlığı sebebi ile birincil ambalaj olarak seçilen esnek ambalaj, dışarıdan 

bakıldığında tek bir katmandan oluşuyor gibi gözükse de, genel hatları ile, en dış yüzeyinde 

tüketiciyi bilgilendirme amacı ile uygulanan baskıyı taşıyan film; arada kalan ambalaja bariyer 

ve tokluk özelliği sağlayan, alüminyum, alüminyum buharı veya başka polimerik bir malzeme 

ile kaplanmış film ve en içte kalan yapışma fonksiyonunu üstlenen mikron seviyelerindeki 

kalınlığa sahip katmanlardan oluşmaktadır. Ambalajın öncelikli görevi, içerisine giren gıdanın 

tazeliğini korumak ve belirlenen raf ömrünü sağlamaktır. Bu fonksiyon bariyer özelliği olarak 

birim alandan, birim zaman içinde, belirli bir sıcaklıkta ve nem ortamında ambalaj 

malzemesinin geçirdiği oksijen, nem ve gaz miktarı olarak tanımlanır. Çok katmanlı yapısı 

sayesinde bileşenlerinin değişmesi ile birlikte dayanıklılık, bariyer vb. ihtiyaçlara farklı cevaplar 

verebilmektedir.  

Sürdürülebilir gıda konusuna, çevresel açıdan bakıldığında ambalajın çevreye etkileri de ön 

plana çıkmaktadır. Petrol bazlı ambalajların doğada uzun süre yok olmaması, yanlış tüketim ve 

bertaraf stratejileri nedeniyle çevre kirliliği oluşturmakla birlikte yenilenemez bir kaynak olması 

alternatif sürdürülebilir kaynak arayışları doğurmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 

sürdürülebilirlik kapsamında petrol türevi olup doğada bozunamayan ve(ya) 

kompostlanamayan plastiklere alternatif olarak biyobazlı, biyobozunur ve(ya) kompostlanabilir 

ambalaj yapıları geliştirilmektedir.  

Önümüzdeki on yılda, biyobazlı plastiklere olan ilgi, kısmen biyobazlı/biyobozunur plastiklerin 

yönetiminin atık yönetimi altyapısında büyük değişiklikler ve yatırımlar gerektirmesi nedeniyle, 

biyobazlı/biyobozunur plastiklerin üretiminin çok daha fazla artacağı beklenmektedir. Ancak 

biyolojik olarak yenilenebilirliği yüksek çok sayıda plastik malzemenin varlığına rağmen, 
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bunların sadece küçük bir kısmı ticari uygulamalarda yer bulmuştur. Yüksek üretim ve işleme 

maliyetleri, tarımsal arazi kullanımı ve mevcut ormanların sayısını en aza indirmek 

biyobazlı/biyobozunur plastiklerin üretim hacimlerini kısıtlayan faktörlerdir. Yakın gelecekte 

bu yönde yapılan çalışmalar ile negatif etkilerinin en aza indirilmesi beklenmektedir. Öte 

yandan, biyobozunur plastikler, gıda ambalajlarından ortaya çıkan plastik atıkların kontrolsüz 

bertarafı ve yanlış değerlendirilmesinden dolayı neden olduğu insan sağlığı ve çevre 

sorunlarının da önüne geçmektedir. Bu sebeple hem biyolojik kaynaklı hem de biyobozunur 

plastikler yakın gelecekte önemli bir hacme sahip olacaktır.  

Petrol bazlı plastik ambalajların doğaya ve canlılara olan tüm bu zararları ele alındığında, 

alternatif çevre dostu, gıda ambalajı ihtiyaçlarını karşılayan ambalaj incelenmesi ve 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmada geleceğe yön 

verecek sürdürülebilir kaynaklardan üretilen polimerlerden ve sektörde yaygın olarak kullanılan 

petrol bazlı plastik malzemelerden üretilmiş esnek ambalaj yapılanmalarının bariyer özellikleri 

incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Esnek ambalaj, gıda israfı, bariyer, biyobozunur, sürdürülebilirlik. 

 

Giriş 

Yeni dünya sisteminde tüketim hızının ivme kazanması sanayi sektöründe faaliyet gösteren 

üreticilere de ivme kazandırmaktadır. Özellikle hızlı tüketim malları grubuna giren gıda, 

kişisel bakım ve temizlik ürünleri gibi günlük tüketilen, mağaza raflarında hızlı bir 

sirkülasyona sahiptir. Bu ürün gruplarına olan yoğun talep hızlı bir ambalajlama sürecini de 

beraberinde getirmektedir. Değişimin hızını yakalamak için son derece verimli ve hızlı 

ambalajlama süreçlerine, esnek format değişimlerine ve günün trendlerini yakalamak için 

tasarım değişikliklerine ihtiyaç vardır. Esnek ambalaj çözümleri artan talepleri karşılamalıdır. 

Özellikle gıda ürünleri için, fonksiyonel ve albenisi yüksek ambalajlar satın alma kararında 

belirleyici bir faktör olabilmektedir. Tüm bu faktörler göz önüne alındığında plastiklerin gıda 

ambalajında kullanımı kaçınılmaz olmaktadır. Şekillenebilir, basılabilir, ısıl yapışabilme 

özelliği gösteren ve üretim süreçlerine entegre olabilen, gıdaların üreticiden tüketiciye güvenli 

bir şekilde taşınmasını sağlayan plastik hammaddelerin gıda ambalajında kullanımı tercih 

sebeplerindendir. 

Paketlenmiş gıdaların tüketiminin son yıllarda önemli ölçüde arttığı bilinmektedir. Yıllık 

%5'lik bir büyüme oranıyla, dünya çapında paketlenmiş gıda pazarı 2020 yılında 1,9 trilyon 

dolar olarak değerlendirilirken 2030 yılına kadar 3,4 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir 

(Kan ve Miller, 2022). Paketlenmiş gıda tüketiminin yaygınlaşması, ambalajın sağladığı 

fonksiyonel kolaylıklara ve teknolojik gelişmelere bağlanabilir. Gıda ambalajının 

avantajlarından biri, tüketicilere ürünün içeriği, raf ömrü ve saklama koşulları hakkında bilgi 

sağlamasıdır (Singh ve ark., 2017). Gıda ambalajı, gıdaların raf ömrü süresince korunmasını 

sağlayarak gıda israfını önlemektedir.  Bu faydalara rağmen, gıda ambalajının yaşam döngüsü 

boyunca çevresel etkileri ile ilgili endişeler devam etmektedir. 

Mevcut ambalaj atık yönetimi endüstrisi döngüsellikten henüz yoksundur, çünkü çoğu gıda 

ambalajı tek kullanımlık olarak tasarlanmaktadır ve ambalaj içerisindeki ürün tüketildikten 

sonra kullanılan ambalaj atık kategorisine girmektedir. Gıda ambalajının neden olduğu bu 

çevresel sorunlar, ambalajlı gıdaların sürdürülebilirliğini negatif yönde etkilemektedir. Kısa 

kullanım ömrü ve dünyanın çoğu bölgesindeki plastiklerin düşük geri dönüştürülebilirlik oranı 

ve plastiklerin atık yönetim sistemleri tarafından uygun şekilde toplanmaması önemli bir katı 

atık sorunu yaratmaktadır. Son dönemde yaşanan COVID-19 pandemi süreciyle birlikte gıda 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/shelf-life
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/human-activities-effects
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/waste-management
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/circularity
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/environmental-impact-assessment
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/recyclability
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/aquatic-ecosystem
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ürünlerinin paket servis ile taşınmasının önemli ölçüde artması plastik atık miktarının da artış 

göstermesine sebep olmuştur. 

Plastik Ambalajlarda Sürdürülebilirlik 

Plastiklerin gıda ambalajlarında yaygın kullanımı plastik üreticilerini ve dönüştürücülerini 

sürdürülebilir çözüm arayışlarına yöneltmektedir. Bu kapsamda, çevre kirliliğini en aza 

indirmek, karbon salınım miktarını azaltmak amacıyla esnek ambalaj üreticilerine de büyük 

sorumluluk düşmektedir. Plastiğin hammaddesi olan petrolün yenilebilir bir kaynak olmaması 

sebebiyle ve kaynak tüketiminin artmasıyla birlikte, plastik kullanım miktarını azaltacak 

sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen hammadde çalışmaları artış göstermektedir.  

Gıda ambalajlarının çevreye verdiği zararlı etkilerini azaltacak gelişmelerden birisi, plastik 

miktarı azaltılarak tasarlanan ambalaj yapılarında geri dönüşüm proseslerine uygun plastik 

filmlerin seçilmesidir. Ambalajın fonksiyonunu farklı tip polimerlerden oluşan kompozit 

yapılar ile sağlamaktansa, tek tip polimerden oluşan mono yapılı ambalaj tasarımları ile 

gıdanın ihtiyaçlarından ödün vermeden tasarlamak geliştirilen son teknolojilerdendir. Böylece 

geri dönüşüm proseslerinde zorluk oluşturacak ambalaj tasarımlarından kaçınmak, ambalajın 

geri dönüştürülebilirlik yüzdesini arttıracaktır. Plastik atıkların sürdürülebilir bir yaşam 

döngüsüne dahil edilmesi gıda ambalajından kaynaklı plastik atıkların çevresel etkisinin 

azaltılmasında önemli bir rol oynayacaktır.  

Geliştirilen bir diğer yöntem ise, sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen hammaddelerin gıda 

ambalaj tasarımında kullanılmasıdır. Selüloz, nişasta, kitosan, polilaktik asit (PLA) ve 

polihidroksiyalkanoatlar (PHA) gıda ambalajlarında geleneksel plastiklere alternatif, biyobazlı 

polimerler olarak görülmektedir. Biyobazlı PLA, biyobazlı polipropilen ve PHA filmleri 

plastik ambalajlara göre, kullanım ömürlerini tamamladıktan sonra doğaya karışarak zararlı ve 

zehirli maddeler bırakmamaktadırlar (Kumari ve ark., 2022). European Bioplastics 2021 

araştırmalarına göre, 2021'de yaklaşık 2,42 milyon ton olan biyoplastik üretim kapasitesinin 

2026'da yaklaşık 7,59 milyon tona yükselmesi beklenmektedir (Anon., 2022). Ayrıca ambalaj 

sektörü, 2020'de toplam biyoplastik pazarının yüzde 47'si (0,99 milyon ton) ile biyoplastikler 

için en büyük uygulama alanı olmaya devam etmektedir.  

Sürdürülebilir çözümler kapsamında geliştirilen teknolojiler ve yöntemlerle birlikte gıda 

ambalajının fonksiyonunu kaybetmemesi burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta 

olmaktadır. Bu nedenle geliştirilen yöntemlerle üretilen ambalajın gıdayı koruma 

fonksiyonlarından ödün vermemesi gerekmektedir. Gıda ambalajının, paketlenecek ürünün 

ihtiyaç duyduğu şekilde gazlara, neme ve tatlara karşı seçici geçirgen davranması, gıdanın UV 

ışığın olumsuz etkilerine, gıdaların çevreden veya ambalajın kendisinden mikrobiyal 

kontaminasyonuna karşı korunması gibi fonksiyonları barındırmaya devam etmesi 

gerekmektedir.  

Gıda Ambalajlarında Atık Yönetimi 

Bireyin temel ihtiyaçlarından biri olan gıda, yaşam döngüsü boyunca üretim, ambalajlama, 

dağıtım ve tüketim olarak 4 basit aşamadan geçmektedir. Özellikle tüketici davranışları ve 

alışkanlıkları, ambalaj türleri ve tüketim açısından gıda sektörüne yön vermektedir. Bu 

kapsamda bakıldığında, yönelimler daha çok paketlenmiş/tüketime hazır ürünler ya da ambalajlı 

işlenmiş gıdalar üzerine yoğunlaşmaktadır. Günümüzde hemen hemen her sektör için en önemli 

konulardan biri olan sürdürülebilirlik kavramı gıda sektörü için hem üretim hem tüketim 

aşaması kapsamında değerlendirilmelidir. Gıda üretimi sırasında su, enerji gibi doğal 

kaynakların tüketilmesinin yanında üretim proseslerinin sera gazı emisyonlarının %21-

37'sinden sorumlu olduğu da bilinmektedir (EU., 2020). Buna göre, gıda israfı çevreyi, doğal 

kaynakların kullanımını, gelecekte olası yaşanabilecek gıda kıtlığını da doğrudan 
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etkilemektedir. Ek olarak, gıda tüketimi açısından günümüz koşullarında ambalajlı gıda 

tüketiminin oldukça fazla olması, tüketilemeyen gıdaların korunamayarak atık hale gelmesi, 

gıdalarda mevcutta petrol bazlı ambalajların kullanılması ve ambalajın gıdayı yeterli düzeyde 

koruyamayarak israfa sebebiyet vermesi gibi etkenler de çevresel sürdürülebilirliği olumsuz 

etkilemektedir. 2021 BM Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre Türkiye'de her yıl kişi başına 93 

kilogram yiyecek çöpe atılırken, dünya genelinde her yıl toplam 931 milyon ton gıda israf 

edilmektedir (Zhongming ve ark., 2021).  

Özellikle gelişmiş ülkelerde gıda israfı perakende satış zincirleri ve tüketim sırasında 

oluşmaktadır. Gıda tedarik zincirinde ise israfın en çok görüldüğü basamaklar, tüketim (%35), 

üretim (%24), toplama-depolama (%24) ve dağıtım (%5) olarak sıralanabilir. İsrafı önleyerek 

gıdada sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla yapılan çalışmalara bakıldığında israf nedenlerinin 

başında demografik ve psikolojik faktörler, bilinçli olmayan tüketici, düşük motivasyon, eksik 

tanımlamalar, uygun olmayan saklama koşulları ve yanlış satın alma alışkanlıkları gelmektedir 

(Tekiner ve ark., 2021). 

Gıda israfını minimum düzeye indirebilmek için öncelikli olarak yapılacak çalışmalardan biri 

gıdanın ihtiyaçlarına uygun özellikleri sağlayan ambalaj tasarlanmasıdır. Sürdürülebilir gıda 

sistemi, gıda israfını en aza indirerek, çevresel atık ve doğal kaynak kullanımının azaltılmasıyla 

sağlanabilecektir. Bu kapsamda ambalajın da sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi 

oldukça önemlidir. Çizelge 1’de yıllara göre farklı ambalaj malzemeleri için hedeflenen geri 

dönüşüm oranları gösterilmektedir. Buna göre hem gıda hem de ambalaj üreticileri çalışmalarını 

bu kapsamda yönlendirmektedirler. 

 

Çizelge 2. Türkiye’de hedeflenen malzeme bazlı geri dönüşüm oranları (Resmi Gazete, 2021) 

Malzeme cinsi bazlı yıllık geri dönüşüm oranı (%) 

(yeniden kullanıma hazırlama dâhil) 

YILLAR Cam Plastik Metal Kağıt/Karton 

2021-2025 70 55 60 75 

2025-2031 75 55 70 85 

2031 ve sonraki yıllar 75 55 70 85 

 

Atık Yönetim Piramidi üst basamaktan alt basamaklara doğru değerlendirildiğinde öncelik 

sırasına göre önleme, azaltma, yeniden kullanım, geri dönüşüm, enerji geri kazanımı ve bertaraf 

aşamalarından oluşmaktadır (Pagçev, 2022). Bu kapsamında yapılan çalışmalar aşağıdaki 

gibidir; 

- Yapılan araştırmalara göre plastik ambalaj atığı geri dönüşüm hedefi Türkiye’de 2020 

ve öncesi %54 iken, Çizelge’1 de belirtildiği gibi 2021 ve sonrası için %55 olarak 

belirlenmiştir. Ağırlık azaltma çalışmaları kapsamında ise, kullanılan plastik ve diğer 

ambalaj yapılarında kalınlık/katman sayısı azaltılarak ürün kalitesinden ödün 

verilmeksizin, daha az hammaddeden üretilen, daha hafif ambalajlar 

kullanılabilmektedir (Arıkan., 2022).   

- Ambalaj atığı önleme kapsamında yapılan çalışmalardan, ambalajsız ürün kullanımı 

ya da gereksiz dış ambalajların ortadan kaldırılması gıda sürdürülebilirliğini olumsuz 

etkilemektedir. Ambalajsız ürün çevre koşullarına karşı korunmasız olduğundan, raf 

ömrü azalacak ve gıda israfı artacaktır. Bunun yerine plastik kullanımının 

azaltılmasının daha etkin bir yöntem olduğu düşünülmektedir. Bu sayede daha az 

plastik hammadde kullanımı ya da yenilenebilir/biyobazlı malzemeye geçiş ile hem 
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atık azaltılabilmekte hem de yeterli bariyer değeri sağlanarak gıdanın raf ömrünü 

uzatıp gıda israfının önüne geçilebilmektedir (Arıkan., 2022).    

- Yeniden kullanım konusundaki en önemli gelişme, kullanılmış kompozit plastik veya 

PET ambalajların geri dönüşümünden elde edilen maddelerin gıda ambalajı üretiminde 

kullanılmasıdır (Tayyar ve Üstün, 2010). Ülkemizde ancak kimyasal geri dönüşüm 

prosesi ile dönüştürülmüş hammaddede kontaminasyon riski bulunmadığından PET 

malzemenin gıda ürünlerde yeniden kullanımı mümkündür. Geri dönüştürülmüş PET 

ambalajlardan yeniden gıda ambalajı üretmek, ‘şişeden şişeye geri dönüşüm’, 

Avrupa’da ‘mekanik geri dönüşüm’ yolu ile yapılabilmektedir (Anon., 2019).   

Çevreye verilen zararı minimum düzeye indirmek için çalışmaların yapıldığı hemen hemen her 

sektörde olduğu gibi ambalaj sektöründe de geri dönüştürülebilir, gübrelenebilir veya biyolojik 

içerikli hammaddelerin kullanılmasıyla hem gıda hem de ambalajla birlikte sürdürülebilirlik 

hedeflerinin maksimum düzeye çıkarılması amaçlanmaktadır. 

Ambalaj tasarımında paketlenecek olan gıdanın belirlenen raf ömrü boyunca tazeliğini koruması 

esas alınmaktadır. Bu nedenle, farklı malzemelerin bariyer ve mekanik dayanım özellikleri 

gözetilerek laminasyon operasyonu ile bir araya getirilen kompozit yapılar tercih edilmektedir. 

Sahip oldukları bariyer özelliği (oksijen, su buharı, aroma, UV, şeffaflık, ısıl yapışabilme, 

kimyasallara karşı inert olma, mekanik kuvvet ve kolay işlenebilirlik özellikleri ile geleneksel 

petrol türevi ve sentetik hammaddelerden PET, PP ve PE gibi polimerik malzemeler 1950’li 

yıllardan günümüze gıda ambalajlama sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır (Shafqat ve 

ark., 2020). Ancak bu yapıların çevreye atılmasından dolayı doğaya verilen zarar, sınırlı 

kaynakların verimsiz bir şekilde tüketiminin yarattığı hammadde ve enerji sarfiyatları, Avrupa 

Parlamentosu tarafından onaylanan geri dönüştürülmemiş plastik ambalaj atığın ağırlığı 

üzerinden üreticilere yansıtılan vergi yükümlülüğü gibi gerekçeler; gıda sektöründe kullanılan 

esnek ambalaj yapılarını geri dönüştürülebilir tek polimerik bileşenli ‘mono’ yapılara ve 

alternatif sürdürülebilir (biyobazlı, biyobozunur ve/veya kompostlanabilir) yapılara dönüşmesi 

için itici güç unsurlarını oluşturmaktadır.  

Sürdürülebilir bir gıda ambalajının geliştirilmesinde, çevre dostu ambalaj sistemlerinin 

içeriğindeki gıdanın raf ömrü süresince güvenli bir şekilde saklanmasını sağlayacak mekanik 

dayanım ve bariyer özelliklerine sahip olması şartı yine birincil koşuldur. Mono yapılarda, 

toplam bariyer ihtiyacı baskı ya da yapışma katlarına eklenen farklı katkılar ile sağlanmaktadır 

(Özkan ve ark., 2022). Bunun yanında, alüminyum ve metalize PET filmlerinin sağlamış olduğu 

bariyer değerlerini sağlayacak metalize BOPP filmlerinin kullanımı ile mono poliolefin (PO) ya 

da mono PP yapıda sürdürülebilir gıda ambalajlarının da geliştirilmesi mümkün olabilmektedir. 

Geliştirilen biyobazlı, biyobozunur ve(ya) kompostlanabilir ambalajların sağladığı bariyer 

performansı ise petrol türevi ile üretilen esnek ambalajlar ile karşılaştırılabilir bir noktadadır 

(Siracusa ve Blanco, 2020).  

Mono yapılarda sıklıkla kullanılan geri dönüşüm tekniği, mekanik geri dönüşüm prosesidir. Bu 

teknik, termoplastik atıkların toplanıp ayrıştırılmasının ardından her bir polimer tipi için 

ekstrüzyona beslenecek saflıkta ürün elde etmek için uygulanmaktadır. Bir diğer teknik ise 

kimyasal geri dönüşüm prosesidir. Bu proses ise, depolimerizasyon olarak adlandıran, beslenen 

plastik atıktaki orijinal monomerleri veya değerli ikincil hammaddeleri elde etmek için 

polimerik yapının parçalanmasıyla gerçekleşen reaksiyona dayanmaktadır (Achilias ve ark., 

2007).  Kimyasal geri dönüşüm prosesi, çıktı ürün kalitesi açısından mekanik geri dönüşüm 

prosesine üstün bir teknik olmakla birlikte; tekniğin uygulanabilirliği açısından mekanik geri 

dönüşüm daha sık tercih edilmektedir. Geri dönüştürülebilir ambalaj çözümlerinin yanı sıra 
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petrol bazlı plastiklere alternatif olarak sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen biyobazlı, 

biyobozunur ve(ya) kompostlanabilir yapılar ön plana çıkmaktadır.  

Biyobazlı ve biyobozunur terimleri kısmen karıştırılmakta olsalar da farklı anlamlar 

taşımaktadırlar. Bir plastik, kısmen veya tamamen biyolojik kaynaklı polimerlerle üretilmişse 

biyoplastik olarak kabul edilmektedir.  Ancak biyoplastik malzemelerin tamamı 

kompostlanabilir özellik göstermemektedir. Gübrelenebilir ve biyolojik olarak parçalanabilen 

kompostlanabilir plastikler, organik bileşenlerine ayrılabilen malzemelerdir (Mendes ve 

Pedersen, 2021). Şekil 1 üzerinde kaynak ve biyolojik bozunabilirlik özelliklerine göre 

biyobazlı plastiklerin sınıflandırma şeması görülmektedir.  

  

 

        

Şekil 1. Kaynak ve biyolojik bozunabilirlik özelliklerine göre biyobazlı plastiklerin 

sınıflandırma şeması (Mendes ve Pedersen, 2021). 

 

Artan ticari uygulamalar ve yatırım potansiyelleri ile, biyobazlı malzemeler sürdürülebilir gıda 

ambalajlarının geliştirilmesine birçok uygulamada kendilerine yer edinmektedir. Biyobazlı 

malzemeler ile geliştirilen gıda ambalajlarının bariyer özellikleri, petrol türevli esnek ambalajlar 

ile oluşturulan mono yapılara alternatif olduğu görülmektedir (Çizelge 2).  

Sürdürülebilir Ambalaj Tasarım Çalışmaları 

Bak Ambalaj’da geliştirilen sürdürülebilir gıda ambalajı sistemleri, geri dönüştürülebilir ve 

sürdürülebilir ambalaj çözümleri sunulmakla birlikte gerekli mekanik dayanım ve bariyer 

değerlerinin de elde edilmesini sağlamaktadır. Bu çözümlerden ilki, PE film üretiminde 

beslenen etilen vinil alkol (EVOH) kopolimeridir. Gıda aromalarını içeride tutarken yüksek 

oksijen bariyeri sağlayan EVOH içeriğinin miktarı ile sağlanan oksijen bariyeri de farklılık 

göstermektedir. Ancak EVOH kopolimeri geri dönüştürülemeyen bir polimerdir. Bu noktada en 

önemli limit, bir ambalajın CEFLEX’e (Esnek Ambalaj için Döngüsel Ekonomi Konsorsiyum) 

göre geri dönüştürülebilir olarak değerlendirilmesi için toplam ağırlığının maksimum %5’inin 

EVOH gibi geri dönüştürülemeyen malzemelerden oluşuyor olmasıdır. Bu limitler gözetilerek 

EVOH katkısı oranı optimize edilmeli ve ambalaj yapısı tasarlanmalıdır. (CEFLEX, 2020). Bir 

diğer çözüm önerisi ise, alüminyum ve metalize PET filmlerinin sağladığı bariyer değerlerini 

sağlayacak metalize ve(ya) kaplamalı BOPP filmlerin kullanıldığı mono PP ya da mono PO 
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ambalaj sistemleridir. Biyobazlı sürdürülebilir gıda ambalajları için sunulan bir çözüm önerisi 

ise mısır, nişasta ve şeker kamışı gibi doğal ve sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen poli(α-

hidroksi asit) ailesinden alifatik bir polimer olan PLA filmlerdir (Yoruç ve Uğraşkan, 2017). 

PLA filmler; gıda ambalajlamasında ürün aroma kaybının önlenmesinde yüksek bir bariyer 

özelliğine sahiptir. Metalize kaplamalı PLA filmlerin sağladığı oksijen ve nem bariyeri de 

birçok farklı gıda grubu için uygun, sürdürülebilir ambalaj sisteminde kullanılmasına olanak 

sağlamaktadır. Çizelge 2’de gıdaların ihtiyaçlarına yönelik geleneksel ambalaj yapıları ile 

birlikte, plastik atık miktarını azaltıcı ve bariyer özelliği sayesinde gıda israfını önleyici 

sürdürülebilir ambalaj yapılarının oksijen geçirgenlik (OTR) ve su buharı geçirgenlik (WVTR) 

değerleri listelenmektedir.  

Artan nüfusla birlikte esnek ambalajların yaygınlaşması; bilinçsiz tüketim ve bertaraf stratejileri 

plastik atık kirliliğiyle çevre sorunlarını beraberinde getirmektedir. Esnek ambalajın döngüsel 

ekonomideki performansını yükseltmek; kaynak verimliliğini artırmak ve atıkları azaltmak 

amacıyla esnek ambalaj sektörü, geri dönüşüm ve sürdürülebilir kaynaklardan ambalaj 

üretimine yönelmektedir. Ancak geri dönüşüme uygun ambalajların geliştirilmesi ve 

yaygınlaşmasında en büyük handikap bariyer kavramıdır. Ambalajın raf ömrü süresince üründe 

herhangi bir değişim olmadan muhafaza edilmesi için ürün tipine bağlı olarak; aroma, su buharı, 

oksijen, ışık gibi bariyer ihtiyaçları oluşmaktadır. Mevcut kompozit ambalaj yapılanması ile 

gerekli bariyerler sağlanırken mono ambalaj yapılanmaları, hedef bariyer değerlerini 

sağlayamamaktadır. Çalışmamızda mevcut ambalaj yapıları ve geliştirilmiş mono yapılı 

ambalajların bariyer değerleri incelenmiştir. 

Sonuçların Değerlendirilmesi 

Geleneksel ve sürdürülebilir farklı ambalaj tasarımlarının oksijen ve nem bariyer değerleri 

Çizelge 2’de verilmiştir. PET ve alüminyum içeren kompozit yapılı ambalajlarda oksijen 

geçirgenliği 0,5 cc/m2/gün ve su buharı geçirgenliği 0,5 g/ m2/gün değerlerinin altında iken; 

geri dönüşüme uygun ilave katkısız mono PE, mono PO ve mono PP ambalajda OTR ve WVTR 

değerleri yaklaşık sırasıyla 1300 cc/m2/gün ve 10 g/m2/gün altında ölçülmüştür. Geleneksel 

ambalaj ve geri dönüşüme uygun ambalaj yapıları arasındaki bu bariyer farkının üstesinden 

gelmek için; mono PP ambalajlarda metalize ve(ya) kaplamalı BOPP filmler, mono PE 

ambalajlarda yüksek oksijen bariyeri sağlayan EVOH katkılı PE filmler kullanılmaktadır. 

Böylelikle, metalize ve(ya) kaplamalı BOPP içeren mono PP ambalajların OTR ve WVTR 

değerleri sırasıyla 110 cc/m2/gün ve 0,8 g/m2/gün değerlerinin altına düşmektedir. EVOH 

katkısı içeren mono PE yapıda ise oksijen geçirgenliği 2 cc/m2/gün altına düşmektedir. 

Böylelikle birçok gıdanın bariyer ihtiyacı geri dönüşüme uygun yapılar ile karşılanabilir duruma 

getirilmiştir.  Ambalajlar geri dönüştürülerek yeniden kullanılabilir hale getirildiği için, çevrede 

biriken atıkların azalmasıyla birlikte döngüsel ekonomiye hizmet ederek kaynak tüketiminin 

minimize edilmesi hedeflenmektedir.  

Geri dönüşüme uygun sürdürülebilir ambalaj tasarımlarının yanında petrolün yenilenemeyen 

kaynak olması sebebiyle alternatif sürdürülebilir kaynak arayışları ile birlikte ambalaj sektörü 

biyobazlı ambalajlara yönelmektedir. Mısır nişastası, selüloz, şeker kamışı gibi tarımsal 

kaynaklardan üretilen biyobazlı plastik ambalajlar yaygın araştırma konusu olmaktadır. 

Biyobazlı ambalaj üretimi için birçok kaynak varken, ticari olarak yaygın bir şekilde 

kullanılmamasının temel sebebi ürün için gerekli bariyer ihtiyacını karşılamamaları ve yeterli 

mekanik dayanıma sahip olmamalarıdır. Mekanik dayanım ve gıdalar için gerekli bariyer 

ihtiyaçlarını karşılayacak biyobazlı ambalaj araştırma çalışmaları devam ederken, biyobazlı 

mekanik dayanıma sahip PLA filmler ticarileşmiş ve ambalaj sektöründe kullanılmaya 

başlanmıştır. Çalışmamız kapsamında PLA filmlerin OTR ve WVTR değerleri sırasıyla 1100 
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cc/m2/gün, 440 g/m2/gün değerlerinin altında ölçülmüştür. PLA filmler ne kadar ticari boyutta 

üretilse de birçok gıda için yeterli bariyere sahip olmaması sebebiyle gıda üreticileri tarafından 

tercih edilmemektedir. Bu sebeple metalize kaplı PLA filmler geliştirilmiştir. Metalize kaplı 

PLA filmler ile tasarlanan ambalajların OTR ve WVTR değerleri 15 c/m2/gün ve 9 g/m2/gün 

seviyelerine indirilmiştir. 

Çizelge 3. Geleneksel ve sürdürülebilir farklı ambalaj tasarımlarının oksijen ve nem bariyer 

değerleri 

       

*BB: Biyobazlı 

 

Sonuç 

Sürdürülebilirlik kapsamında geliştirilen ambalajlarda en önemli handikaplardan biri olan 

bariyer değerlerini incelediğimiz çalışmalarımız kapsamında, geri dönüşüme uygun ambalajlar 

ve biyobazlı ambalajlarda yapılan geliştirmelerle birlikte geçirgenlik değerlerinin düştüğü ve 

ambalaj bariyerinin arttığı gözlemlenmiştir. Böylelikle geri dönüşüme uygun ve biyobazlı 

ambalajların, mevcut kompozit yapılı ambalajların yerini alabileceği tespit edilmiştir. Bununla 

beraber geleneksel yapılı ambalajlarla paketlenen gıda ürünleri için verilen paket ömrünün, 

sürdürülebilir ambalajlarla paketlenecek ürünün raf ömrünü birebir karşılayıp karşılamayacağı 

gıda üreticileri tarafından öncelikli olarak değerlendirmelerinin gerekliliği projemiz çıktısından 

biridir. Sürdürülebilir gıda sistemleri kapsamında, sürdürülebilir ambalaj çözümleri ile birlikte 

ekonomi, çevre ve sosyal refah arasında bir denge sağlanarak, mevcut nesillerin ihtiyaçları 

gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılanacaktır. 

 

Geleneksel Yapılar 

Oksijen geçirgenlik 

değeri 

cc/m2/gün 

@23oC; %0 RH 

Su buharı 

geçirgenlik değeri 

g/m2/gün 

@38oC; %90 RH 

Polyester-Alüminyum-Polietilen <0,5 <0,5 

Polyester-Metalize Polyester-Polietilen <1 <1 

Polyester-Polietilen <120 <10 

Polyester-EVOH içeren Polietilen <0,6 <10 

Polipropilen-Alüminyum-Polietilen <0,5 <0,5 

Polipropilen-Metalize Polyester-Cast Polipropilen <1 <1 

Sürdürülebilir Yapılar 

Oksijen geçirgenlik 

değeri 

cc/m2/gün 

@23oC; %0 RH 

Su buharı 

geçirgenlik değeri 

g/m2/gün 

@38oC; %90 RH 

Polipropilen-Polipropilen <1300 <10 

Polipropilen-Polietilen <1300 <6 

Polietilen-Polietilen <1300 <6 

Polietilen-EVOH içeren Polietilen <2 <6 

Polipropilen-Metalize Polipropilen <110 <0,8 

Polipropilen-Metalize Polipropilen-Cast Polipropilen <110 <0,8 

BB* Polietilen-BB Polietilen <1300 <6 

BB Polipropilen-BB Metalize Polipropilen <120 <10 

BB Polipropilen-BB Metalize Polipropilen-BB Cast 

Polipropilen 
<120 <10 

Polilaktik Asit-Polilaktik Asit <1100 <440 

Polilaktik Asit-Metalize Polilaktik Asit <15 <9 
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Özet 
Son zamanlarda gıda ambalajı alanındaki çalışmalar, tüketicilerin sağlıklı ve yüksek kaliteli 

gıdaları tercihi ve ambalajın olumsuz çevresel etkilerinin azaltılması gibi pazar ihtiyaçlarının 

karşılanmasına yönünde yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalar gıda ambalaj filmi üretiminde kullanılan 

biyolojik olarak parçalanmayan polimerlere alternatif olarak doğal kaynaklardan kolayca 

hazırlanan, ucuz, çevre dostu sürdürülebilir yeşil polimerlerin geliştirilmesi konusunda çok 

sayıda yenilikçi çözüm sunmaktadır. Yeşil polimerler çevresel ve ekonomik olarak ambalaj 

alanında sürdürülebilir teknolojilerin geliştirilmesine imkan sağlamaktadır. Ambalaj filmleri 

üretmek için en çok kullanılan yeşil polimerler polisakkaritler (nişasta, selüloz, kitosan), 

proteinler (peynir altı suyu proteini, kazein, kollajen, gluten, soya proteini, zein) ve lipitlerdir. 

Bu biyopolimerlerin bazı umut verici çevresel avantajları olmasına rağmen, biyolojik olarak 

parçalanamayan sentetik polimerler yerine doğrudan kullanımları konusunda hala bazı 

zorlukların olduğu ifade edilmektedir. Biyopolimer bazlı filmlerin sentetik filmlere göre 

mekanik özelliklerinin zayıf ve özellikle de neme daha çok duyarlı oldukları rapor edilmiştir. 

Bu konuya çözüm olarak biyopolimer bazlı filmlerin çeşitli fiziksel, kimyasal, mekanik ve 

bariyer özelliklerini geliştirmek için film üretiminde ısıl olmayan teknolojilerin kullanımına 

yönelik güncel yeni yaklaşımlar dikkat çekmektedir. Sürdürülebilir ambalaj filmlerinde 

mekaniksel özellikleri iyileştirmek için en yaygın kullanılan ısıl olmayan teknolojiler iyonize 

radyasyon (UV, gama ışınları), vurgulu ışık, soğuk plazma, ultrases, yüksek basınç 

homojenizasyon ve yüksek hidrostatik basınç tekniği olarak sınıflandırılmaktadır. Bu derlemede 

ısıl olmayan teknolojilerin sürdürülebilir gıda ambalaj filmlerinde kullanımı irdelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: gıda ambalajı, yeşil polimerler, ısıl olmayan teknolojiler, sürdürülebilirlik 

 

Giriş 

Günümüzde plastiklerin fiziksel, mekaniksel ve yapısal özellikleri, biyokimyasal reaksiyonlara 

karşı dirençli olmaları ve inert yapıları nedeniyle endüstriyel kullanımı önemli ölçüde artış 

göstermiştir. 2019 yılında toplam plastik üretimi 368 milyon metrik tona, plastik atık üretimi 

ise 300 milyon metrik tona ulaşmıştır. Bununla birlikte plastik atıkların sadece %14'ünün geri 

dönüştürüldüğü ifade edilmektedir. Üretilen toplam plastiklerin de önemli bir kısmı (yaklaşık 

%42'si) ambalaj sektöründe kullanılmaktadır (Das ve ark., 2022). Plastik filmler gıda 

ambalajlarında uzun süredir kullanılmasına rağmen biyolojik olarak parçalanmamaları 

sebebiyle çevreye zarar vermektedir (Goudarzi ve ark., 2017). Bunun yanı sıra polivinil klorür, 

polistiren ve polikarbonat bazlı bazı plastik ambalaj materyalleri yapılarında vinil klorür ve 

bisfenol A gibi toksik bileşikleri de içermektedir. Bu bileşiklerin toprakla temas etmesi veya 

besin zincirine girmesi insanlar ve hayvanlar da dahil olmak üzere çevreyi önemli ölçüde 

etkilemektedir (Koushal ve ark., 2014).  

Plastiklerin çevreye olumsuz etkileri ve hammadde kaynağının sınırlı olması gibi nedenlerden 

dolayı alternatif toksik olmayan, çevre dostu sürdürülebilir yeşil polimerler günümüzde 
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popülerlik kazanmıştır (Goudarzi ve ark., 2017; Shahabi-Ghahfarrokhi ve ark., 2019). 

Literatürde sentetik polimerlerin tüketimini azaltmak için yeni ambalajlama stratejileri olarak 

polisakkarit (kitosan, nişasta, aljinat, selüloz, gellan zamkı ve tohum müsilajları gibi 

hidrokolloidler), lipit (kandelilla mumu, balmumu, karnauba mumu gibi vakslar, gliserol ve yağ 

asitleri) ve protein (gluten, kolajen, soya, zein, peynir altı suyu proteini ve süt proteini) bazlı 

yeşil polimerler üzerine birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalarda yeşil polimerlerin 

sentetik polimerlere çevre dostu alternatifler olarak önemli bir potansiyelinin olduğu ifade 

edilmektedir (Beikzadeh ve ark., 2020; Castillo ve ark., 2015; Chen ve ark., 2018; Hassannia-

Kolaee ve ark., 2016; Kraśniewska ve Gniewosz, 2012). 

Yeşil polimerler gıda ambalajlamada çeşitli kaplama ve film uygulamalarında 

kullanılabilmektedir. Bu sınıfta yer alan polisakkarit ve protein filmlerin uygun görünüme ve 

mekaniksel özelliklere sahip olduğu ancak hidrofilik yapıları nedeniyle su buharı 

geçirgenliğinin yüksek olduğu ifade edilmektedir. Polisakkarit filmler iyi bir gaz bariyeridir ve 

yağa karşı dirençlidir. Bunun yanı sıra protein filmlerin diğer filmlere kıyasla benzersiz yapıya 

sahip olması ve moleküller arasındaki bağların daha kuvvetli olması nedeniyle gaz bariyeri ve 

mekaniksel özellikleri daha iyidir. Lipit filmlerin ise nem kaybına karşı dirençli olduğu ifade 

edilmektedir (Beikzadeh ve ark., 2020). Yeşil polimerlerin bahsedilen tüm avantajlarına rağmen 

mekanik, duyusal ve bariyer özelliklerinin (oksijen, karbondioksit, aroma ve su buharı) 

biyolojik olarak parçalanmayan sentetik polimerlere göre zayıf olması gıda endüstrisinde yaygın 

olarak kullanımlarını sınırlandırmaktadır (Goudarzi ve ark., 2017; Shahabi-Ghahfarrokhi ve 

ark., 2019). 

 

 
 

Şekil 1. Isıl olmayan teknolojilerin biyobozunur ambalaj filmi özelliklerine etkileri 

(Beikzadeh ve ark., 2020; Das ve ark., 2022; Gutiérrez ve González, 2016) 

 

Yeşil polimerlerin mekaniksel özelliklerini iyileştirmek amacıyla literatürde film üretiminde 

iyonize radyasyon (UV, gama ışınları), vurgulu ışık, soğuk plazma, ultrases, yüksek basınç 

homojenizasyon ve yüksek hidrostatik basınç tekniği gibi ısıl olmayan teknolojilerin 

kullanımına yönelik çalışmalar dikkat çekmektedir (Marcuzzo ve ark., 2010; Gutiérrez ve  

González, 2016; Wei ve ark., 2018; Xie ve Hung, 2018; Moosavi ve ark., 2020; Cheng ve ark., 

2022). Şekil 1’de bu teknolojilerin biyobozunur ambalaj filmi özelliklerine etkileri yer 

almaktadır. Ambalaj filmi üretimi esnasında bu teknolojilerin uygulanmasının film çözeltisinin 

partikül boyutu, çözünürlük, emülsiyon kinetiği ve reolojik özelliklerini önemli ölçüde 



Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Üzerine Araştırmalar 

395 

 

etkileyebileceği ifade edilmektedir. Ayrıca bu ileri teknolojilerin film çözeltisinde çapraz bağ 

veya yeni bağlar oluşturup fizyolojik, konformasyonel ve fonksiyonel özellikleri değiştirerek 

veya iyileştirerek ambalaj filminin mekanik özelliklerini geliştirdiği bildirilmektedir (Das ve 

ark., 2022). Bu çalışmada ısıl olmayan teknolojilerin sürdürülebilir ambalaj filmlerinin 

karakteristik özellikleri üzerine etkileri derlenmiştir. 

 

Sürdürülebilir Gıda Ambalaj Filmleri 

Sürdürülebilir ambalaj sistematik bir yaklaşım ve eleştirel düşünme ile uygulanması gereken 

karmaşık bir olgudur. Sürdürülebilir ve yeşil protokoller gıda ambalajı için biyolojik olarak 

parçalanabilir ve çevre dostu malzemelerin kullanılmasını önermektedir (Abdullahi ve Nura, 

2018). Bu olgunun temel amacı, ambalaj ürünlerinin bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi 

ve sürdürülebilir ekosistemin sağlanmasına yönelik tasarlanmasıdır (WPO, 2008).  

Sürdürülebilir Ambalaj Birliği (SPA) ve Sürdürülebilir Ambalaj Koalisyonu (SPC) bu alanda 

strateji ve ilkeler geliştirerek ambalaj sürdürülebilirliğinin tanımını yapmıştır. SPA, 2002 

yılında ambalajın çevresel etkilerini ve sürdürülebilirliğini iyileştirme amacı doğrultusunda 

Avustralya'da kurulmuştur. Bu kuruluş tarafından sürdürülebilir ambalaj etkili, verimli, 

döngüsel ve temiz başlıkları altında tanımlanmıştır (SPA, 2007). 200’den fazla endüstriyel üyesi 

bulunan uluslararası bir konsorsiyum olan SPC ise, sürdürülebilir ambalajın en kabul edilebilir 

tanımını şu şekilde sunmaktadır: 

• Yaşam döngüsü boyunca bireyler ve topluluklar için faydalı, güvenli ve sağlıklıdır.  

• Performans ve maliyet için piyasa kriterlerini karşılar.  

• Yenilenebilir enerji kullanılarak tedarik edilir, üretilir, taşınır ve geri dönüştürülür.  

• Yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş kaynak malzemelerin kullanımını en üst düzeye 

çıkarır.  

• Temiz üretim teknolojileri ve en iyi uygulamalar kullanılarak üretilmektedir.  

• Yaşam döngüsü boyunca sağlıklı malzemelerden yapılır.  

• Malzemeleri ve enerjiyi optimize etmek için tasarlanmıştır.  

• Etkili bir şekilde geri kazanılır ve biyolojik ve / veya endüstriyel kapalı döngülerde 

kullanılır (SPC, 2011). 

Günümüzde doğal kaynakların tüketiminin hızla artması ve bu yönde geleceğe yönelik duyulan 

endişeler gıda ambalaj endüstrisinde sürdürülebilirlik kavramının önemini daha da ön plana 

çıkarmaktadır. Ambalaj tasarımında sürdürülebilir yaklaşımlar süreci daha karmaşık duruma 

getirse de geri kazanım ve ekolojik faydaları dikkate alındığında bu durumun önemli bir sorun 

olarak görülmeyeceği düşünülmektedir (İlisulu, 2019). 

Sürdürülebilir Gıda Ambalaj Filmleri Üretiminde Kullanılan Isıl Olmayan 

Teknolojiler 

İyonize Radyasyon (UV, Gama Işınları) 

Işınlama gıdaların mikrobiyal yükünü azaltarak raf ömrünü arttırmak amacıyla uygulanan 

fiziksel bir işlemdir. Gıdaların yüksek enerjili parçacıklar (alfa, protonlar, elektronlar ve 

nötronlar), UV ve elektromanyetik dalgalar (X-ışınları ve gama ışınları) tarafından iyonize 

radyasyona maruz bırakılması işlemidir (Beikzadeh ve ark., 2020; Stefanov ve Stefanova, 

2020). Ürün tarafından emilen yüksek enerjili parçacıklar ve elektromanyetik dalgaların dozu 

için kullanılan uluslararası ölçü birimi kilograydir (kGy). UV radyasyonu ise nanometre (nm) 

cinsinden ölçülmektedir (Beikzadeh ve ark., 2020). 

Radyasyon tekniği ile istenilen özelliklere sahip ambalajlar elde edilebilmektedir (Han, 2014). 

Radyasyon işleminin mikrobiyal gelişimi inhibe etmesinin yanı sıra ambalaj filmi üretiminde 
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protein moleküllerinin kovalent bağlarla çapraz bağlar oluşturmasını sağlayarak katalizör ve 

sıcaklık uygulamasına ihtiyaç duyulmadan film özelliklerini iyileştirdiği ifade edilmektedir 

(Lacroix ve ark., 2002; Kuan ve ark., 2013). Radyasyon uygulamasının ambalaj filmlerinde 

genel olarak antimikrobiyal etki gösterdiği, çekme dayanımı ve kopma anında uzama gibi 

mekaniksel özellikleri iyileştirdiği ve su buharı geçirgenliğini azalttığı bildirilmiştir (Beikzadeh 

ve ark., 2020; Das ve ark., 2022). 

Benbettaïeb ve ark. (2016) tarafından yapılan bir çalışmada, 60 kGy dozda elektron demeti 

ışınlamasının jelatin ve kitosan ile hazırlanmış filmlerde ferulik asit ve tirosol salınım seviyeleri 

üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışma sonucunda ışınlama uygulanmamış filmlerde ferulik asit 

seviyesinin tirosolden daha fazla olduğu, ışınlamanın polimer matriksinin ferulik asit içeriğinde 

%27 ve tirosol içeriğinde %20 kayba neden olduğu rapor edilmiştir. Bu sonuçlar ferulik asitin 

ışınlamanın etkisiyle polimer matriksinde yeni bağlar oluşturması ile yorumlanmıştır. Ayrıca 

ışınlama ile birlikte filmlerin çekme dayanımının önemli ölçüde arttığı ve su buharı 

geçirgenliğinin ise azaldığı ifade edilmiştir. Bir başka çalışmada 290 nm dalga boyunda 10 

dakika UV ışını uygulamasının pirinç nişastası ile hazırlanmış filmlerde çapraz bağ oluşumunu 

sağlayarak mekanik özellikleri iyileştirdiği tespit edilmiştir (Nawapat ve Thawien, 2013). 

Vurgulu Işık 

Vurgulu ışık geniş spektrumlu yoğun (0,01-2500 J/m2) beyaz ışığın çok kısa sürelerde (1 μs-0.1 

s) vurgular halinde uygulandığı ısıl olmayan bir tekniktir. Saniyede 1-20 flaş hızında 

uygulanmaktadır. Vurgulu ışığın yaklaşık % 25'i ultraviyole, % 45'i görünür ve % 30'u kızılötesi 

ışıktan oluşmaktadır (Min ve ark., 2014). Gıdaların, ambalaj materyallerinin ve işleme 

ekipmanlarının yüzeylerindeki mikroorganizmaların inaktivasyonu amacıyla kullanılmaktadır 

(Morris ve ark., 2007). Mikrobiyal inaktivasyon etkisinin gıdanın veya ambalajın özelliklerinin 

yanı sıra penetrasyon derinliği, geçirgenlik, (penetrasyon verimliliği), enerji yoğunluğu, dalga 

boyu, vurgu sayısı, işlem süresi ve ışık kaynağı ile ürün arasındaki mesafeye bağlı olduğu 

bildirilmiştir (Morris ve ark., 2007; Min ve ark., 2014).  

Gutiérrez ve González (2016) tarafından yapılan bir çalışmada, vurgulu ışık uygulamasının (8 

flaş atımlı) farklı nişasta kaynakları kullanılarak üretilen filmlerin karakteristik özellikleri 

üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda vurgulu ışık uygulanan filmlerde kontrol 

grubuna göre temas açısı, yüzey pürüzlülüğü ve kristalleşmenin arttığı, çekme dayanımı, şeffaf 

görünüm ve nem içeriğinin azaldığı tespit edilmiştir. Wihodo ve Moraru (2015) tarafından 

yapılan bir başka çalışmada, vurgulu ışık uygulamasının (12 flaş atıma kadar) kazein içeren 

filmlerde yüzey pürüzsüzlüğünü ve homojenliğini arttırdığı, mekaniksel özellikleri iyileştirdiği 

ancak su buharı geçirgenliğini etkilemediği tespit edilmiştir. 

Soğuk Plazma 

Plazma terimi, fizik ve kimyada iyonize bir gazın durumunu belirtmek için kullanılmaktadır 

(Stefanov ve Stefanova, 2020). Bir gaz karışımına enerji uygulanarak üretilmektedir ve 

ultraviyole fotonları, serbest radikaller, pozitif ve negatif iyonlar, elektronlar, atomlar, uyarılmış 

veya uyarılmamış gaz molekülleri ile birlikte elektriklendirilmiş gaz olarak ifade edilen 

maddenin dördüncü halidir. Genel olarak, termal ve termal olmayan (soğuk plazma) olmak 

üzere iki tür plazma vardır. Termal plazma yüksek basınçlarda (≥ 105 Pa) üretilir ve 50 MW 

güç gerektirir ve işlem sırasında elektronların ve plazma iyonlarının sıcaklığı termal dengeye 

ulaşır. Soğuk plazma ise ısıl işlem yerine atmosferik basınçta ve düşük güç seviyelerinde 

elektriksel deşarj ile üretilir (Beikzadeh ve ark., 2020). Soğuk plazma hem abiyotik yüzeylerde 

(örneğin ambalaj malzemeleri, ekipman) hem de gıdalarda bakterileri, mayaları, küfleri, 

mantarları ve bakteri sporlarını inaktive edebilen umut vaad eden bir dekontaminasyon 

teknolojisidir. Bu teknoloji ile sporlar ve virüsler dahil olmak üzere birçok türde 
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mikroorganizmanın etkin bir şekilde inaktivasyonu sağlanabilmektedir. Mikrobiyal 

inaktivasyon etkisi uygulanan yüzey özelliklerine, plazma cihazına, gaz bileşimine ve plazmaya 

maruz kalma yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir (Stefanov ve Stefanova, 2020). 

Soğuk plazmanın karbonhidrat, lipit, protein, su ve fenolik bileşikler gibi yenilebilir film 

bileşenleri ile etkileşime girdiği bildirilmiştir. Bu etkileşimlerin filmlerin mekaniksel 

mukavemetini ve esnekliğini arttırdığı, hidrofobik özellikleri iyileştirdiği, gaz geçirgenliğini 

azalttığı ifade edilmiştir (Beikzadeh ve ark., 2020). Soğuk plazma teknolojisinin genel olarak 

ambalaj filmlerinde antimikrobiyal etki gösterdiği, mekaniksel ve su buharı geçirgenlik 

özelliklerini iyileştirdiği bildirilmiştir (Beikzadeh ve ark., 2020; Das ve ark., 2022). 

Yapılan bir çalışmada, peynir altı suyu ve gluten proteinleri ile hazırlanmış filmlere hava ve 

argon gazı kullanılarak düşük basınçta soğuk plazma (50 kW; 5,10,15 dk) uygulaması 

yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre peynir altı suyu proteini içeren filmlerde soğuk plazma 

uygulamasının yüzey pürüzlülüğünü önemli düzeyde arttırırken, gluten içeren filmlerde azalttığı 

tespit edilmiştir. Aynı çalışmada 10 dk uygulama sonrasında her iki film yapısında da çekme 

dayanımının önemli düzeyde arttığı saptanmıştır. Ayrıca soğuk plazma uygulaması ile kontrol 

grubuna göre filmlerin gaz geçirgenlik özelliğinin önemli ölçüde azaldığı ancak çözünürlük ve 

su buharı geçirgenliğinde farklılık olmadığı tespit edilmiştir (Moosavi ve ark., 2020). 

Ultrases 

Ultrases, insan kulağının işitebileceği seslerin üzerinde frekansa sahip (en az 20 kHz) mekanik 

olarak üretilen ses dalgalarıdır (Das ve ark., 2022). Gıda endüstrisinde uygulamalarında yüksek 

ve düşük frekanslı ultrases tekniği olarak iki grupta sınıflandırılmaktadır. Yüksek frekanslı 

ultrases, 20-500 kHz arasındaki frekanslarda ve 1 W/cm2’den daha yüksek yoğunlukta 

uygulanmaktadır. Gıdaların fiziksel, mekaniksel veya kimyasal/biyokimyasal özelliklerinde 

değişime sebep olmaktadır. Gıda endüstrisinde geleneksel işleme yöntemlerine alternatif olarak 

emülsifikasyon, köpük giderme, farklı gıda proteinlerinin fonksiyonel özelliklerini değiştirme, 

gıdaların kalitesini ve raf ömrünü arttırmak için enzim aktivasyonu veya inaktivasyonu, 

mikrobiyal inaktivasyon, dondurma, dondurarak çözündürme, kurutma, dondurarak kurutma, 

çeşitli gıda bileşenlerinin ve biyoaktif bileşenlerin ekstraksiyonu gibi işlemlerde 

kullanılmaktadır. Düşük frekanslı ultrases ise 100 kHz’den yüksek frekanslarda ve 1 W/cm2’den 

düşük yoğunlukta uygulanmaktadır. Gıdaların izlenebilirliği ve kalite kontrolünde yapılan 

analizlerde kullanılmaktadır (Awad ve ark., 2012). 

Gıda ambalajlama alanında 20-100 kHz arasındaki frekanslarda ve 10-100 W/cm2 arasındaki 

güç yoğunluklarında ultrases uygulaması yeşil polimerlerin mikroyapısal özelliklerinin 

değişimi amacıyla kullanılmaktadır. Ultrasesin polimer çözeltisinin yapısını değiştirme etkisi, 

uygulama sırasında basınç dalgalanmalarına paralel olarak ortaya çıkan kavitasyon ile 

ilişkilendirilmektedir. Bu şekilde yüksek frekanslı ultrases uygulaması ile yeşil polimerlerin 

fiziksel, kimyasal, fonksiyonel, termal ve mikroyapısal özellikleri geliştirilebilmektedir (Das ve 

ark., 2022). Borah ve ark. (2017) tarafından yapılan bir çalışmada, limon posası ve patates 

kabuğu tozu ile hazırlanmış kompozit filmlerde ultrases uygulamasının (40±3 kHz, 50 W, 45-

60 dk) film özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışma sonucunda uygulama süresi arttıkça 

film özelliklerinin iyileştiğini ve 60 dk ultrases uygulamasının filmlerin su buharı geçirgenliği 

ve nem absorpsiyonunu azalttığını tespit etmişlerdir. Ayrıca ultreses uygulamasının filmlerin 

çekme dayanımı ve kopma anında uzama gibi mekaniksel özelliklerini iyileştirdiğini rapor 

etmişlerdir. 
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Yüksek Basınç Homojenizasyon 

Yüksek basınç homejenizasyonu işlemi 200-600 MPa basınç ve 30-85°C sıcaklık aralığında 

uygulanan ısıl olmayan bir gıda işleme teknolojisidir. Uygulama sırasında basınç ve 

homojenizasyonun etkisiyle artan ortam sıcaklığından dolayı örnek sıcaklığında artış meydana 

gelmektedir. İşlem sırasında meydana gelen sıcaklık artışı (yaklaşık 16°C/100 MPa) geleneksel 

yüksek basınç tekniğinden farklı olarak geri dönüşümsüz olmaktadır. Yüksek basınç 

homojenizasyonu gıda endüstrisinde genel olarak emülsifikasyon, dispersiyon ve karıştırma 

işlemlerinde kullanılmaktadır (Uyarcan, 2021). 

Yüksek basınç homejenizasyonu gıda ambalajlama alanında film çözeltilerinin fiziksel, 

kimyasal ve yapısal özelliklerinin modifikasyonu için kullanılmaktadır. Film oluşturan 

çözeltilerin yapısal özelliklerini iyileştirme etkisi yüksek basınç kavitasyonu, kesme kuvveti ve 

moleküler kararsızlık ile ilişkilendirilmektedir (Das ve ark., 2022). Yapılan bir çalışmada, 

yüksek basınç homojenizasyon işleminin polimer matriksinde bulunan partiküllerin boyutunun 

küçülmesine sebep olduğu ve sulu ortamda biyopolimer moleküllerinin arasındaki elektrostatik 

çekim kuvvetini artttırdığı rapor edilmiştir (Chen ve ark., 2016). Başka bir çalışmada ise yüksek 

basınç homojenizasyon işleminin nişasta bazlı biyobozunur filmlerin çekme dayanımını 

arttırdığı tespit edilmiştir (Fu ve ark., 2011). Saricaoglu ve ark. (2018) yaptıkları bir çalışmada, 

100 MPa basınç seviyesine kadar yüksek basınç homojenizasyonu işlemi uygulanmış protein 

bazlı filmlerin kontrol grubuna göre su buharı geçirgenliğinin azaldığını, 100 MPa basıncın 

üstünde uygulama yapıldığında ise mekaniksel özelliklerinin (çekme dayanımı ve kopma anında 

uzama) olumsuz yönde etkilendiğini rapor etmişlerdir. 

Yüksek Hidrostatik Basınç 

Yüksek hidrostatik basınç, 100-1000 MPa basınç seviyelerinde iletken bir akışkan içerisinde 

ambalajlı veya ambalajsız gıdalara uygulanan, protein denatürasyonu yanında mikrobiyal 

inaktivasyon ve enzim inaktivasyonu sağlayan ısıl olmayan bir gıda işleme ve muhafaza 

teknolojisidir (Li ve ark., 2021; Uyarcan, 2021). Basınç uygulama işlemi temel olarak izostatik 

basınç kuralı ve Le Chatelier ilkelerine göre gerçekleşmektedir. Le Chatalier prensibi, bir 

sisteme denge halindeyken dışarıdan etki edildiğinde sistemin etkiye ters olarak azalması 

yönünde yeni denge hali oluşturmasıdır. Yani bu prensip basınç yükseldikçe hacmin 

küçülmesini açıklamaktadır. İzostatik basınç kuralı ise sızdırmaz kapalı bir haznede sıvıya 

uygulanan basıncın sıvının her yönünde eşit olarak dağılmasıdır. Yüksek hidrostatik basınç 

işlemi iletken bir sıvı akışkan varlığında yapıldığı için basınç şekil, boyut ve bileşime bağlı 

olmadan örneğin her yerine eşit dağılmaktadır (Stefanov ve Stefanova, 2020; Uyarcan, 2021). 

Yüksek basınç işlemi ambalaj filmi üretimi esnasında polimer çözeltisine ya da üretildikten 

sonra direk filme uygulanabilmektedir. Bu işlemin ambalaj filmlerinde farklı moleküller 

arasında kovalent olmayan bağları etkileyerek film özelliklerinde önemli değişiklere neden 

olduğu bildirilmektedir. Yüksek basınç uygulanmış filmlerin mekaniksel ve bariyer 

özelliklerinin iyileştiği ifade edilmektedir. Bu işlem ile daha iyi performansa sahip, daha yoğun 

ve ince yapıda biyopolimer bazlı filmler geliştirilmiştir. Yüksek basınç uygulaması ile özellikle 

polisakkarit ve protein bazlı filmlerin üretiminde başarılı sonuçlar alınmıştır (Li ve ark., 2021). 

Wei ve ark. (2018) tarafından yapılan bir çalışmada, yüksek basınç uygulaması ile geliştirilen 

soya protein izolatı içeren filmlerde neme karşı direncin arttığı, mekaniksel özelliklerin iyileştiği 

ve daha kompakt bir yapı oluştuğu gözlemlenmiştir. Molinaro ve ark. (2015) tarafından yapılan 

bir çalışmada, jelatin bazlı film çözeltisine yüksek basınç uygulaması (600 MPa, 30 dk, 20-

45°C) yapılmıştır. Çalışma sonucunda basınç uygulamasıyla hazırlanmış filmlerin kontrol 

grubuna göre çekme dayanımının arttığı ve su buharı geçirgenliğinin azaldığı tespit edilmiştir. 
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Sonuç 

Isıl olmayan teknolojilerin sürdürülebilir ambalaj filmi üretiminde kullanımı, film çözeltisinin 

partikül boyutu, çözünürlüğü, emülsiyon kinetiği ve reolojik özellikleri gibi fonksiyonel 

özelliklerini önemli ölçüde iyileştirebilmektedir. Film çözeltilerinde bu teknolojilerin etkisiyle 

çapraz veya yeni bağların oluşumundan dolayı fizyolojik, konformasyonel ve fonksiyonel 

özellikler geliştirilmekte/değiştirilmekte ve bu sayede üstün mekaniksel özelliklere sahip film 

elde edilmektedir. Ancak bu konudaki güncel çalışmalar halen devam etmektedir. Bu 

teknolojilerin endüstriye uygulanabilirliğine yönelik proses parametrelerinin optimizasyonu, 

gıda matrisine uygun özellikte film eldesi ve ambalaj saklama koşullarının belirlenmesine 

yönelik ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Özet  
Tüketicilerin gıda güvenliği ve kalitesi konusundaki bilinçlerinin ve taleplerinin artması, 

araştırmacıları ve gıda endüstrisini yeni eğilimlere yönlendirmektedir. Fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik faktörlerin etkisiyle gıda ürünlerinde meydana gelen bozulmalar tüketici sağlığını 

tehdit etmenin yanında ciddi oranda gıda israfına ve dolayısı ile maddi kayıplara da neden 

olmaktadır. Bununla birlikte gıdaların raf ömrünün artmasına yardımcı olarak, gıda israfının 

azalmasına katkı sağlayacak stratejiler, günümüzde daha da değer kazanmıştır.  Nanoteknolojik 

uygulamalar, günümüzde teknolojinin çok hızlı gelişim göstermesi ile gıda ambalaj sektöründe 

de yer edinmeye başlamıştır. Gıda ambalajlarında nanoteknoloji kullanımı gıda güvenliğinin 

sağlanması, kalite ve ambalaj özelliklerinin gelişimi açısından birçok avantaj sunmaktadır. 

Nanoteknoloji, özellikle ambalaja antimikrobiyal fonksiyon kazandırarak ve ambalajın bariyer 

özelliklerini geliştirerek, ambalajlanmış gıdanın tazeliğini korumak ve raf ömrünü uzatmak 

amacıyla kullanılmaktadır. Gıda ambalajlarında kullanılan nanomateryaller, özgün karakteristik 

özellikleri nedeniyle ambalaja yeni fonksiyonel özellikler kazandırırken araştırmacılar da 

nanomateryaller ve nanokompozitler kullanarak çeşitli ambalaj tasarımları geliştirmektedir. 

Bununla birlikte son yıllarda ticari olarak da nanomateryal içeren ambalajlar üretilmeye 

başlanmıştır. Nanomateryaller, küçük boyutları nedeniyle benzersiz fizikokimyasal özelliklere 

sahiptir ve polimer, biyomolekül ve diğer nano yapıdaki materyallerle kombine edilerek daha 

büyük partikül boyutunda nanokompozitlerin oluşumunu sağlamaktadır. Gıda ambalaj 

materyallerinde nanoteknolojik uygulamalar içerisinde kullanılan nanokompozitler genel olarak 

aktif, akıllı ve biyobozunur ambalajlama şeklinde kategorize edilmektedir. Gıda ambalajlarında 

nanoteknoloji kullanımı ile ilgili çalışmaların ve endüstriyel uygulamaların arttırılmasıyla 

günlük hayatta nanomalzeme içeren gıda ambalajlarının daha sık kullanılacağını söylemek 

mümkündür.   

Anahtar Kelimeler: Nanoteknoloji, gıda, ambalajlama, aktif, akıllı, biyobozunur 

 

Giriş 

Gıda israfı, dünya çapında önemli ve geniş kapsamlı bir sorundur. Gıda ürünlerinin korunması 

ve verimli dağıtımının sağlanmasında ambalaj uygulamaları önemli bir yere sahiptir. Gıda 

ambalajları, gıda ürünlerinde istenmeyen değişiklikleri azaltır ve gıdaları fiziksel, kimyasal ve 

mikrobiyal bozulmalara karşı koruyarak, gıda ürünlerinin raf ömrünü uzatır (Mahmud vd., 

2022). Günümüzde gıda ve ambalaj endüstrisinin karşılaştığı zorluklardan bazıları, ambalaj 

malzemelerinde yetersiz mekanik ve bariyer özellik, geri dönüştürülemezlik ve sürdürülebilir 

olmayan üretimlerdir. Bu nedenle gıda üreticileri, modern toplumdaki değişen yaşam koşullarını 

dikkate alarak kullanım kolaylığı sağlayan, tüketici ile iletişim kuran, fonksiyonel ambalaj 

üretimine yönelik girişimlerde bulunmuşlardır (Mihindukulasuriya ve Lim, 2014). Önceleri 

sadece gıdayı fiziksel olarak koruyan pasif ambalajlama teknolojileri kullanılırken günümüzde, 

raf ömrünün uzatılması veya raf ömrü süresince özelliklerinin en iyi seviyede korunmasına 
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yardımcı olabilen ve atıkların azaltılmasında önemli bir yere sahip olan, aktif ve akıllı 

ambalajlama teknolojileri kullanılmaktadır (Polat ve Fenercioğlu, 2014; Söğüt ve Seydim, 

2017).  

Nanoteknoloji, gıda kalitesini ve güvenliğini geliştirmek için tercih edilen yenilikçi 

teknolojilerden biridir (Abo-Gabal vd., 2022). Nanoteknoloji, 1-100 nm boyutlarında bir veya 

daha fazla boyutu olan bir nanomalzemenin, nano ölçekte üretimini, karakterizasyonunu ve 

kullanımını içerir (Cerqueira vd., 2018). Nanomalzemeler, kimyasal yapıları ve farklı özellikleri 

ile ambalajlara yeni fonksiyonel özellikler kazandırmaktadır (Bumbudsanpharoke vd., 2015). 

Bununla birlikte maddelerin kimyasal, fiziksel ve optik özellikleri nano boyutlarda büyük 

oranda değişir ve bu durum daha etkili bileşiklerin oluşumunu sağlarken maddelerin az miktarda 

daha etkin kullanılabilmelerini sağlar (Yılmaz, 2021). 

Fonksiyonel nano malzemelerin gıda ambalajlarına eklenmesiyle ambalajlar; fizikokimyasal 

olarak iyileştirilebilir, antimikrobiyal, antioksidatif, UV koruyucu özelliklere sahip olabilir, 

nanosensörler yardımıyla tüketici ile iletişime geçebilir ve biyobozunur, biyouyumlu, daha az 

atık oluşturan çevre dostu özellikler kazanabilir (Primožič vd., 2021). Bu çalışmada gıda 

ambalajlarında nanoteknoloji uygulamaları derlenmiştir. 

Fonksiyonel Özelliklerine Göre Gıda Ambalajları  

Gıda ambalajları, fonksiyonel özelliklerine göre aktif, akıllı ve biyobazlı ambalajlar olarak 

incelenmektedir.  

Aktif Ambalajlama 

Aktif ambalajlama, mikrobiyal bulaşma, nem kazanımı, oksidasyon ve aşırı olgunlaşmanın 

önlenerek gıdaların raf ömrünün arttırıldığı ambalajlama çeşididir (Ashfaq vd., 2022). Aktif 

ambalajlama sistemlerinde nano yapılı malzemelerin kullanımı gıda kayıplarını önlemek için 

modern bir yaklaşımdır (Yildirim vd., 2018).  Nanomalzemelerin küçük boyutları, polimer 

matrisi ile iyi bir etkileşime girerek, ortaya çıkan malzemenin performansını destekleyebilir. 

Nanoteknolojinin plastik/biyobazlı malzemelere uygulanması, fiziksel özelliklerin 

(gaz/su/aroma bariyerleri; mekanik özellikler) iyileştirilmesinin yanında, gıda ambalaj 

malzemesinin ağırlığının azaltılması, antimikrobiyal ve antioksidan özelliklerinin 

geliştirilmesine olanak sağlar (Enescu vd., 2019). Aktif ambalajlamada, ambalaj polimerinin 

özelliklerini iyileştirmek için oksijen tutucular, antimikrobiyal ajanlar gibi bileşenler ambalaj 

malzemesine eklenir (Ashfaq vd., 2022).  Antimikrobiyal ajanlar, hücresel yapıları yok ederek 

veya metabolik yolları inhibe ederek patojen mikroorganizmaların büyümesini engeller 

(Primožič vd., 2021).  

Akıllı Ambalajlama 

Akıllı ambalajlama, gıdanın ve bulunduğu ortamın koşulları hakkında tüketiciye bilgi veren 

ambalajlama çeşididir (Karagöz ve Demirdöven, 2017). Akıllı ambalajlama sistemleri 

nanosensörler, zaman sıcaklık göstergeleri, oksijen sensörleri ve tazelik göstergeleri gibi 

yenilikçi iletişim yönlerini kullanmaktadır (Sharma vd., 2017). Gıda ambalajlarının 

nanosensörler ile donatılmasıyla, nem, gaz oluşumu ve sıcaklık değişiklikleri izlenebilmektedir. 

Örnek olarak gıdanın bozulmasıyla açığa çıkan gazlar, ambalaj renginde değişikliğe neden olur 

ve böylece tüketiciler ürün hakkında uyarılır (Primožič vd., 2021). 

Biyobazlı Ambalajlama  

Biyobazlı ambalajlama, gıda güvenliğini arttırmak ve duyusal kaliteyi korumak için nem 

transferi ve gaz değişimlerinin kontrolünde kullanılan, biyolojik olarak parçalanabilen 

ambalajlama çeşididir. Biyobozunur ambalajlama canlı organizmaların etkisiyle bozunabilme 
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özellikleri nedeniyle diğer ambalajlardan ayrılır (Kuswandi, 2017). Biyobozunur ambalajlama, 

doğal, sentetik veya mikrobiyal fermantasyon sonucunda üretilen biyopolimerlerin ambalaj 

materyaline entegre edilmesiyle sağlanır (Uyarcan vd., 2019). Nişasta, selüloz, aljinat, agar, 

karragenan, soya proteini, zein, gluten, jelatin, peynir altı suyu proteini gibi doğal 

biyopolimerler ile polilaktit, poliglikolik asit, poliprolakton, polibutilen-susinat, polivinil alkol 

gibi sentetik biyobozunur polimerler ve polyesterler, polisakkaritler gibi mikrobiyal 

fermantasyon sonucunda üretilmiş biyopolimerler biyobozunur ambalajların üretiminde 

kullanılmaktadır (Lamabam ve Thangjam, 2018). Biyopolimerler, zayıf mekanik 

özelliklerinden dolayı gıda ambalajlarında sınırlı bir kullanıma sahiptir. Nanoteknoloji 

kullanımı polimerlerin mekanik ve bariyer özelliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. 

Nano boyutlu dolgu malzemelerinin biyopolimerlere dahil edilmesiyle biyobazlı 

nanokompozitler elde edilir (Söğüt ve Seydim, 2017). Nanokompozitlerin biyobazlı 

ambalajlamada kullanımlarına yönelik çalışmalar Çizelge 1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1. Nanokompozitlerin biyobazlı ambalajlamada kullanımlarına yönelik çalışmalar 

 
Polimerik Matris Nanomateryal Geliştirilen Özellikler Kaynak 

Kitosan 
ZnO nano 

partikülleri 

Çekme mukavemeti, film kalınlığı, 

şeffaflık, gaz bariyeri, antimikrobiyal 

özellikler 

Sanuja vd., 

2015 

Nişasta 
TiO2 nano 

partikülleri 

Termal ve mekanik özellikler, 

hidrofobiklik, su buharı geçirgenliği 

Goudarzi vd., 

2017 

Selüloz Ag nano partikülleri 
Antimikrobiyal, antioksidan 

özellikler 
Wu vd., 2019 

Peynir altı suyu 

proteini izolatı 

Zein nano 

partikülleri 

Mekanik özellikler, su buharı 

geçirgenliği 

Oymaci ve 

Altinkaya, 

2016 

Polilaktik asit 
Asetillenmiş selüloz 

nano kristalleri 

UV engelleme, antimikrobiyal 

özellikler, mekanik özellikler, 

oksijen ve su buharı geçirgenliği 

Yu vd., 2021 

Polihidroksi amit 
Grafen nano 

tabakaları 
Mekanik özellikler Jee vd., 2020 

Polivinil alkol-

kitosan 

TiO2  nano 

partikülleri 
Mekanik özellikler, gaz geçirgenliği Lian vd., 2016 

Polilaktik asit-poli 

(3-hidroksibutirat) 

Selüloz nano 

kristalleri 

Termal kararlılık ve mekanik 

özellikler 

Frone vd., 

2020 

 

Nanomalzemeler ve Nanokompozitler 

Gıdaların çeşitli nicel ve nitel kayıplarını önlemek için gıda ambalajlarında nanomalzemeler 

kullanılmaktadır (Ashfaq vd., 2022). Gıda ambalajlarında kullanılan nanomalzemeler, 

inorganik ve organik nanomalzemeler olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. İnorganik 

malzemelere metaller, metal oksitler ve kil nanoparçacıkları, organik malzemelere ise doğal 

polisakkaritler, kitin, kitosan, zein, peynir altı suyu proteini izolatları örnek verilebilir (Huang 

vd., 2018).   

Nanomalzemelerin polimer, biyomolekül ve diğer nano yapıdaki materyallerle kombine 

edilmesiyle daha büyük partikül boyutuna sahip (>100 nm) nanokompozitlerin oluşumu 

sağlanmaktadır (Uyarcan vd., 2019). Kompozit malzemeler sürekli faz ve dispers fazdan oluşan  

iki veya daha fazla faz içeren malzemelerdir. Burada sürekli faz bir polimer olurken dağılan faz 

dolgu veya takviye malzemesi olmaktadır. Nanomalzemeler, yüksek yüzey-hacim oranına ve 
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yüzey aktivitesine sahiptir. Nanolmalzemelerin uygun polimere dahil edilmesiyle oluşturdukları 

nanokompozitler, gelişmiş mekanik mukavemete, termal kararlığa, artan elektriksel iletkenliğe 

sahip olurlar böylece ambalaj malzemesinin özelliklerini iyileştirirler (Mihindukulasuriya ve 

Lim, 2014). 

Metal Bazlı Nanopartiküller 

Metal ve metal oksit nanopartikülleri gıda ambalajlarının geliştirilmesinde önemli bir yere sahip 

inorganik nanomalzemelerdir. Biyolojik olarak parçalanabilen çevre dostu ambalajların 

üretilmesi ve özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla metal oksit nanopartiküllerinden 

yararlanılmaktadır (Nikolic vd., 2021). 

Antimikrobiyal Etki Mekanizması  

Nanomalzemeler mikrobiyal hücrelerle doğrudan etkileşime girerek ya da reaktif oksijen türleri 

üreterek hücresel yapılara zarar verebilirler. Gümüş, altın, çinko oksit, titanyum oksit, alümina, 

demir oksit gibi metal ve metal oksit nanopartiküllerin antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu 

çeşitli çalışmalarla belirlenmiştir. Metal oksitlerin antimikrobiyal özellikleri karışımların 

konsantrasyonu, pH derecesi, parçacık boyutu, maruz kalınan süre, aktif oksijen üretimi gibi 

faktörlere bağlı olarak değişmektedir (Yılmaz, 2021). Çinko oksit nanopartikülleri, çeşitli 

reaksiyonlar ile ambalaja antimikrobiyal özellik kazandırabilmektedir. Çinko oksit, reaktif 

oksijen türlerinden H2O2 üretimi sayesinde protein, DNA ve yağ yıkımını sağlarken, 

nanopartiküllerin bakteri membranında birikimiyle ve Zn iyonlarının salınımıyla bakterilerin 

membran yapısını bozabilmektedir (Yılmaz, 2021).     

Fotokatalitik Özellikleri 

Metal oksit yarı iletkenleri (ZnO, TiO2, Fe2O2, CuO, NiO vb.), büyük çevresel riskler 

oluşturmayan çevre dostu malzemelerdir ve sahip oldukları olumlu özellikler ile birçok 

uygulamada yer alırlar. Bu uygulamalara örnek olarak fotokatalizden de bahsedilebilir. TiO2  ile 

ZnO gibi bazı yarı iletkenler, çevresel kirleticilerin bozunmasında ve antimikrobiyal etkinin 

güçlendirilmesinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Fotokataliz, foto-yardımlı kataliz olarak da 

bilinir ve fotosenteze benzer süreçlere sahiptir. Fotokatalizörün bant aralığı enerjisinden daha 

büyük enerjiye sahip fotonların absorbe edilmesi durumunda, aynı anda en az iki reaksiyon 

gerçekleşir ve çeşitli organik bileşiklerin bozunmasıyla birlikte karbondioksit ve su açığa çıkar.  

Fotokataliz uygulamalarında TiO2 fotokatalizörü yaygın olarak kullanılmasına rağmen ZnO 

fotokatalizörü de bant aralığı enerjisi ve nispeten düşük üretim maliyeti ile TiO2’ye iyi bir 

alternatiftir (Ozdemir vd., 2021). Çalışmalar, ZnO gibi geniş bantlı yarı iletken 

fotokatalizörlerin, UV radyasyonu altında çeşitli organik atıkları azaltabildiğini ve bu yönde 

toksik kimyasalları tamamen ortadan kaldırmaya yönelik büyük bir potansiyele sahip olduğunu 

göstermiştir. Birçok fotokatalitik reaksiyon, çinko oksitin asidik ve bazik ortamlarda çeşitli 

organik atıkların parçalanmasında yüksek fotokatalitik aktiviteye sahip olduğunu ortaya 

koymuştur (Yurddaskal vd., 2018). 

Metal Bazlı Nanopartiküllerin Üretimi  

Metal bazlı nanopartiküller, çeşitli uygulamalarda kullanılmak amacıyla kolayca 

sentezlenebilmekte veya kimyasal yollarla modifiye edilebilmektedir. Nanopartikülleri üretmek 

için kullanılan yöntemler, yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya olmak üzere iki kategoriye 

ayrılmaktadır (Gold vd., 2018).  

Yukarıdan aşağıya yaklaşımı, yığın malzemeye dışarıdan fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle 

enerji verilmesinin bir sonucu olarak malzemenin nano boyutlar elde edecek kadar küçük 

parçalara ayrılmasına dayanır. Bu yönteme mekanik öğütme ve aşındırma örnek verilmektedir. 

Burada öğütme işlemi için gerekli enerji miktarı çok yüksek olduğundan bu öğütme işlemleri 
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yüksek enerjili öğütme veya yüksek hız değirmenleri olarak isimlendirilmektedir. Aşağıdan 

yukarıya yaklaşımında ise atomik ya da moleküller boyuttaki yapılar kimyasal reaksiyonlarla 

büyütülür ve partikül oluşumu sağlanır. Bu yaklaşımda gaz yoğunlaştırma yöntemleri, kimyasal 

buhar yoğunlaştırma, sol jel ve sprey piroliz yöntemlerinden yararlanılmaktadır (Gürmen ve 

Ebin, 2008).  

Metal Bazlı Nanopartiküllerin Ambalaj Filmlerine Dahil Edilmesi  

Metal oksit nanopartiküllerinin biyokompozitlere dahil edilmesi için yaygın olarak kullanılan 

yöntemler solvent dökümü ve elektroeğirmedir. Solvent döküm yöntemi, polimer 

nanokompozitlerin hazırlanmasında bilinen bir tekniktir. Dolgu maddesi olarak nano metal oksit 

ve polimer malzeme bir çözücü içinde çözüldükten sonra homojen dağılım elde etmek amacıyla 

karıştırılır. Bu işlemin ardından solvent buharlaşması sağlanır ve metal oksit polimer 

nanokompozitleri elde edilir. Elektroeğirme yönteminde ise metal oksit ve polimer çözeltisi 

karışımı ilk olarak basınç ve çözelti akış hızının kontrolünün sağlandığı bir pompa üzerinde 

yatay veya dikey konumlandırılmış bir şırıngaya yerleştirilir. Ardından çözelti, elektrik güç 

kaynağına bağlı metalik bir iğneye şırıngadan pompalanır ve damlacık oluşur. Bu damlacığın 

taylor konisine dönüşümüyle ve elektrik yüklü bir jet çıkarımıyla yüksek voltajda (10-25 kV) 

elektroeğirme işlemi başlar. Elektrik alandaki jet, karşıt yükün etkisiyle toplayıcıya yönlendirilir 

ve böylece solventin buharlaşması ve lif oluşumu gerçekleşir. Solvent döküm yönteminden daha 

karmaşık bir yöntem olmakla birlikte endüstriyel ölçekli uygulamalara uyarlanmış bir 

yöntemdir (Nikolic vd., 2021).        

Gıda Ambalajlarında Metal Bazlı Nanopartiküllerin Kullanımı  

Bakterisidal etkileri ile gümüş nanomalzemeler antimikrobiyal ambalajlara yönelik 

çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle 10 nm’den daha küçük boyuttaki gümüş 

nanopartiküllerinin bakterilere karşı daha toksik olduğu bilinmektedir. Ayrıca metal 

nanomateryallerin sahip olduğu pozitif yük ile bakterilerin negatif yüklü hücre zarı arasında 

elektrostatik çekim sağlanır böylece nanomateryallerin hücre zarlarına bağlanması kolaylaşır 

(Mahmud vd., 2022).   

Çinko oksit nanopartiküllerinin kitosan ve karboksimetil selüloz içeren ambalaj filmine dahil 

edildiği bir çalışmada, filmlerin antibakteriyel özelliklerinin geliştiği ve üretilen filmlerin 

peynirlere uygulanmasıyla da peynirlerin raf ömrünün arttığı bildirilmiştir (Youssef vd., 2016).  

TiO2, yüzey kaplamalarında yaygın olarak kullanılan fotokatalitik dezenfekte edici bir 

malzemedir. TiO2 içeren ambalaj malzemesinin, gıda yüzeyinde Escherichia coli üzerine etkili 

olduğu raporlanmıştır (Ntim ve Noonan, 2017).  

Gıda ambalajlarına oksijen girişi acılaşma, esmerleşme, aerobik mikroorganizmaların gelişmesi 

gibi çeşitli bozunma reaksiyonlarına sebep olurken ürünlerin raf ömrünü azaltır.Bu nedenle 

ambalaj içerisindeki oksijenin elimine edilmesi veya belirli ürünler için kabul edilebilir düzeye 

indirilmesi gerekir (Mihindukulasuriya & Lim, 2014). Dolayısıyla ambalaj materyaline oksijen 

tutucu ajanların dahil edilmesiyle gıdanın raf ömrü arttırılabilmektedir. Farklı polimerlere 

fotokatalitik özelliklere sahip olduğu billinen TiO2 nanoparçacıklarının eklenmesiyle başarılı 

O2 tutucu filmler geliştirilmiştir. Filmlerin başarılı sonuç vermesine karşın TiO2’nin 

fotokatalitik mekanizması ve UV-A ışığı gerekliliği bir dezavantajdır (Ntim ve Noonan, 2017).  

Bununla birlikte gümüş ile katkılanan TiO2’nin, fotokatalitik bakteriyel inaktivasyonu önemli 

ölçüde iyileştirdiği bildirilmiştir (Page vd., 2007). TiO2 nanopartiküllerinin düşük yoğunluklu 

polietilen filmlere dahil edildiği bir diğer çalışmada, artan TiO2 konsantrasyonu ve ışığa maruz 

kalma süresine bağlı olarak, filmlerin antimikrobiyal etkinliğinin arttığı belirlenmiştir (Othman 

vd., 2014). Mills ve Hazafy (2009) tarafından yapılan bir çalışmada, oksijen maruziyetine bağlı 
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olarak renk değişimi gösteren filmlerin üretiminde ışığa duyarlılığı geliştirmek amacıyla kalay 

oksit nanokristallerinden yararlanılmıştır.  

Bir diğer çalışmada ise, gıda kaynaklı patojenlerin tespit edilmesi ve tanımlanması amacıyla 

iletken nano parçacıklara dayalı sensörler geliştirilmiştir. Sensörler, yalıtkan bir polimer 

matrisine gömülü halde konumlandırılmıştır. Çalışmada sensörler tarafından üretilen tepki 

modelinden Bacillus cereus, Vibrio parahemolyticus ve Salmonella spp. tanımlamasının 

yapılabildiği bildirilmiştir (Arshak vd., 2007). Çizelge 2’de metal bazlı nanopartiküllerin gıda 

ambalajlarında kullanımlarına yönelik çalışmalar gösterilmektedir.  

 

Çizelge 2. Metal bazlı nanopartiküllerin ambalajlamada kullanımlarına yönelik çalışmalar 

Nanopartikül Boyut Gıda Film Mikroorganizma Kaynak 

Çinko oksit 

(ZnO) 

10-30 

nm 

Beyaz 

salamura 

peynir  

Kitosan  E. coli O157:H7 
Al-Nabulsi vd., 

2020 

Çinko oksit 

(ZnO) 
50 nm 

Kanatlı 

eti  
Aljinat 

S. typhimurium 

S.aureus 

Akbar ve Anal, 

2014 

Çinko oksit 

(ZnO) 

23-62 

nm 

Tavuk 

filetosu 

ve peynir 

Kitosan 
E.coli, S.aureus, 

P.aeruginosa 
Amjadi vd., 2019 

Çinko oksit 

(ZnO) 
<25 nm Ekmek  Kitosan, selüloz Küf ve maya 

Noshirvani vd., 

2017 

ZnO-SiO2 
25-100 

nm 
Ekmek PVA, kitosan E.coli, S.aureus   

Al-Tayyar 

vd.,2020 

Titanyum 

dioksit (TiO2) 
25 nm Marul  LDPE E. coli 

Othman vd., 

2014 

Titanyum 

dioksit (TiO2) 
- Kuzu eti 

Peynir altı suyu 

proteini izolatı, 

selüloz 

nanofiber, 

biberiye 

esansiyel yağı 

E.coli O157:H7, 

S.aureus, 

L.monocytogenes  

Alizadeh-Sani 

vd., 2017 

Bakır Oksit 

(CuO) 
<50 nm Biber  

Mikrokristalin 

selüloz, sodyum 

aljinat 

Salmonella spp., 

Listeria spp. 

Saravanakumar 

vd., 2020 

Cu2O 400 nm Domates PVA, kitosan E.coli, S.aureus,   Yan vd., 2021 

Ag NP 
5-25 

nm 
Peynir 

Aljinat, limon 

otu yağı 

B.cereus, 

S.aureus, E.coli 

Motellica vd., 

2021 

 

Sonuç 

Nanoteknoloji, gıda ambalajlarının özelliklerini iyileştirmek amacıyla kullanılan nispeten yeni 

bir teknolojidir. Gıda ambalajlarında nanomalzemelerin kullanımıyla ambalajların oksijen 

geçirgenliği, ışık geçirgenliği, termal stabilitesi, antimikrobiyal özellikleri gibi birçok özelliği 

iyileştirilebilmektedir. Metal bazlı nanopartiküller, fotokatalitik antimikrobiyal özellikleri ile 

gıda ambalajlarının özelliklerini geliştirmek amacıyla çalışmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. 

Buna karşın gıda ambalajlarında kullanılan nanomalzemelerin migrasyonu ve tüketici sağlığı 

üzerine etkileri belirsizdir. Mevcut belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve nanoteknolojiden daha 

fazla yararlanabilmek adına bu alanda yapılan çalışmaların arttırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Özet 
Modern dünyanın getirisi olan ve her gün pek çok ürün grubu için kullanılan ambalajlar, 

gıdaların muhafazası ve raf ömrü üzerinde önemli rol oynamaktadır. Son yıllarda, özellikle 

gelişmiş ülkelerde çevre kirliliğine dair kaygıların artması ile ambalajların atık olduğu algısı 

yerleşmeye başlamış, ambalaj atıklarının çevresel etkilerine yönelik küresel çapta tüketiciyi 

bilinçlendirme çalışmaları artmış ve sürdürülebilir kalkınma kavramı önem kazanmıştır. Bu 

nedenle gıdaya uygun ambalaj malzemesi belirlenirken, sürdürülebilir kalkınmaya olumlu etkisi 

olacak, geri dönüşümü kolay yapılan ambalaj malzemelerinin tasarımı, ambalajın çevre 

üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması açısından oldukça önemlidir. Bu kapsamda esnek 

ambalajların yaygın olarak kullanıldığı toz gıdaların ambalajlanmasında çok katlı 

kombinasyondaki katman sayısının azaltılarak geri dönüşüme daha uygun ve daha çevreci 

yenilikçi ambalaj malzemelerinin kullanım potansiyelinin araştırılması önem taşımaktadır. Bu 

amaç doğrultusunda projede, toz puding karışımlarının ambalajlanmasında ticari olarak 

kullanılan geri dönüşüme uygun olmayan 3 katlı ambalaj malzemesi PET/Met-BOPP/AYPE 

(Poli Etilen Terefitalat/ Metalize BiOriented Polipropilen/ Alçak Yoğunluklu Polietilen) yerine, 

katman sayısı ikiye düşürülmüş, geri dönüşüme uygun BOPP/MetBOPP (BiOriented 

Polipropilen/ Metalize BiOriented PoliPropilen) ve yenilikçi bir kaplama türü olan BOPP/Alox-

BOPP (BiOriented Polipropilen /Aluminyum 2 oksit kaplanmış BiOriented Polipropilen) 

malzemelerin toz pudinglerde kullanıma uygunluğu belirlenmiştir. Atmosferik koşullarda 

ambalajlanmış toz puding örnekleri yüksek sıcaklıkta ve bağıl nemde (38-48°C, %90 bağıl nem) 

hızlandırılmış depolama koşullarında 3 ay boyunca depolanmıştır. Kontrol örneği olarak toz 

puding, ticari olarak kullanılan PET/Met-BOPP/AYPE ambalaj malzemesi ile ambalajlanmıştır. 

Her depolama koşulu ve ambalaj malzemesi için toz puding örneklerinde birer aylık 

periyotlarda, su aktivitesi, %nem, renk, kekleşme derecesi, higroskopi analizi ve duyusal 

değerlendirme analizleri gerçekleştirilerek, ürünün kalite özelliklerindeki değişimler 

belirlenmiştir. Kalite özelliklerindeki değişimler incelendiğinde, geri dönüşüme uygun ve 

sürdürülebilir özellikte olan BOPP/MetBOPP ve BOPP/Alox-BOPP ambalaj malzemelerinin, 

ticari olarak kullanılan PET/Met-BOPP/AYPE ambalaj malzemesi yerine kullanılabilir olduğu 

görülmüştür. Sonuç olarak, geri dönüşüme uygun ve sürdürülebilir özellikte olan bu ambalaj 

malzemelerinin kullanılması ile döngüsel ekonomiye ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı 

sağlanabileceği düşünülmektedir.  

Anahtar kelimeler: Toz puding, hızlandırılmış depolama, sürdürülebilir kalkınma, döngüsel 

ekonomi, yenilikçi ambalajlama 

 

Abstract 

Packaging, used for many products in the modern world, plays a critical role in the preservation 

and shelf life of foods. In recent years, especially in developed countries, concerns about 

environmental pollution have increased. The perception that packaging is waste has gained 

importance. Efforts to raise consumer awareness on the environmental impact of packaging 
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waste have increased and the concept of sustainable development has gained importance. For 

this reason, while determining the packaging material suitable for food, it is very important to 

package it with packaging materials that will have a positive effect on sustainable development 

and that are easy to recycle, in terms of reducing the negative effects of packaging for 

environment. It is important to research the potential of using innovative packaging materials 

that are more suitable for recycling and more environmentally friendly by reducing the number 

of layers in the multi-layer combination in the packaging of powdered foods, where flexible 

packaging is widely used. For this purpose in this study, instead of the non-recyclable 3-layered 

packaging material of PET/Met-BOPP/LDPE (Polyethylene Terephthalate/ Metallized 

BiOriented Polypropylene/Low-Density Polyethylene), which is commercially used in the 

packaging of powder pudding mixes, the suitability of two-layered, recyclable BOPP/MetBOPP 

(BiOriented Polypropylene/ Metalized BiOriented PolyPropylene) and an innovative coating 

type of BOPP/Alox-BOPP (BiOriented Polypropylene /Aluminium 2 oxide coated BiOriented 

Polypropylene)  materials was determined for use in packaging of powder pudding mixes. 

Powder pudding samples packaged in atmospheric conditions were stored at high temperature 

and high relative humidity conditions of 90% relative humidity, 38-48°C for 3 months under 

accelerated storage conditions. As a control sample, powder pudding was packaged with 

commercially used PET/Met-BOPP/LDPE packaging material. Water activity, moisture%, 

colour, caking degree, hygroscopic analysis and sensory evaluation were performed periodically 

once a month, and the changes in the quality of the product was determined for each storage 

condition and packaging material. When the change in quality characteristics was examined, it 

was seen that the recyclable and sustainable BOPP/MetBOPP and BOPP/Alox-BOPP packaging 

materials can be used instead of the commercially used PET/Met-BOPP/LDPE packaging 

material. AS a result, sustainable development and circular economy can be achieved by the use 

of these materials, which are suitable for recycling and have sustainable properties. 

Keywords: Powder pudding, accelerated storage, sustainable development, circular economy, 

innovative packaging 

 

Giriş 

Dünyamızın kaynaklarının kısıtlı olmasının yanı sıra nüfus artışına bağlı insanlığın 

ihtiyaçlarının giderek artması, gelecek kaygısını giderek arttırmaktadır. Farkındalık son yıllarda 

gitgide artmış olsa da bu kaygı yeni oluşmamıştır. 20. yüzyılın başlarında oluşan bu farkındalık, 

bizleri sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma tanımları ile tanıştırmıştır. Birçok farklı 

şekilde ifade edilmiş olsa da en çok kabul gören Sürdürülebilir Kalkınma tanımı, 1987 yılında 

Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından ortaya konulan tanımdır. Bu tanıma göre 

sürdürülebilir kalkınma; insan ve doğa arasında denge kurarak, doğal kaynaklara zarar 

vermeden, kaynakların bilinçli olarak tüketilmesini sağlayarak, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının 

karşılanmasına ve kalkınmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamının 

planlanmasıdır (UN, 1987).  

Gıdaların atık haline gelmesinin önüne geçilebilmesi yani israfın önlenebilmesi açısından 

oldukça önemli bir role sahip olan gıda ambalajları bu anlamda sürdürülebilir kalkınma 

konseptinde oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Ancak yaygın olarak kullanılan başta plastik 

ambalaj materyallerinin çevreye olan etkisinin giderek artması ve kaynakların kısıtlı olması 

toplumlarda endişeye sebebiyet vermektedir. Son yıllarda, özellikle gelişmiş ülkelerde çevre 

kirliliğine dair kaygıların artması ile ambalajların atık olduğu algısı yerleşmeye başlamış, 

ambalaj atıklarının çevresel etkilerine yönelik küresel çapta tüketiciyi bilinçlendirme 

çalışmaları artmış ve sürdürülebilir kalkınma kavramı önem kazanmıştır. Bu kavram dahilinde 

ambalajın gıdanın atık haline gelmesini önemli ölçüde azaltarak sürdürülebilir kalkınmaya 
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olumlu etkilerde bulunmasının yanı sıra çevreye olan etkisinin daha olumlu hale getirilmesi için 

bazı özelliklere sahip olması gerekmektir. Şöyle ki ambalaj malzemeleri tasarlanırken çevreye 

olan olumsuz etkisini azaltmak için ürünle birlikte kalınlık, ağırlık, katman sayısı gibi faktörler 

azaltılacak şekilde tasarımının yapılması çevreye olan etkisini daha da olumlu hale 

getirmektedir (European, 2020). 

Ambalajlamada cam, kağıt, metal, plastik malzemeler kullanılırken, farklı kalınlık, çeşit ve 

gramajlarda kağıt, alüminyum, plastiklerin birbiriyle laminasyonu, kaplaması ya da plastiklerin 

koekstrüzyonundan elde edilen çok katlı ambalaj malzemeleri de kullanılmaktadır. İki veya 

daha fazla sayıda malzemenin bir araya getirilmesi ile oluşan çok katlı malzemelerde temel 

amaç, çeşitli malzemelerin üstün özelliklerini bir araya getirmek ve böylelikle malzemenin 

şekillenme, yapışma, baskı tutma, koruma ve bariyer vb. özelliklerini geliştirilebilmektir 

(Mckeen, 2017; Üçüncü, 2007). 

Ambalajlamada kullanılan çok katlı ambalaj malzemeleri rigid (sert) ya da esnek halde olabilir 

(Mello-Soares vd., 2022). Genellikle torba, poşet şeklindeki esnek ambalaj malzemeleri; hafif, 

elastikiyeti yüksek ve film halinde olurken, kap, bardak, kutu, şişe şeklindeki rigid ambalaj 

malzemeleri daha kalın, daha ağır ve esnekliği daha az olan malzemelerdir. Esnek plastik 

ambalajlama, dünya çapında en hızlı büyüyen ambalaj sektörü olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Buna sebep olarak diğer ambalaj türlerine kıyasla daha az malzeme kullanımının olması, 

ambalajın boyut ve ağırlığının nispeten daha düşük olması, daha az nakliye ücreti, alternatif 

ambalajlamaya kıyasla daha az sera gazları oluşturması, kolay baskı yapılabilir özelliği gibi 

avantajlı yanlarının bulunması gösterilebilir (Niaounakis, 2019). Esnek ambalajlama, diğer 

ambalajlama tiplerine kıyasla en büyük pazar payına (%39) sahiptir. Küresel esnek ambalaj 

pazarının 2021'de 248,5 milyar USD değerinde olduğu ve 2028 yılına kadar 319,9 milyar USD 

ulaşacağı ve 2022-2028 dönemi için yıllık büyüme oranının %4,3 olacağı tahmin edilmektedir 

(Anonim, 2022). 

Genel olarak, çok katlı ambalaj malzemelerinin geri dönüştürülmesi için iki yöntem 

kullanılmaktadır. İlki, çok katmanlı filmlerin geri dönüştürülmesidir. Bu yöntemde; genellikle 

organik çözgenler kullanılarak bileşenlerin çok katlı yapıdan ayrılıp (delaminasyonu), her 

bileşenin ayrı hatlarda geri dönüştürülmesi hedeflenmektedir (Fávaro vd., 2013; Cervantes-

Reyes vd., 2015). İkincisi ise bütün bileşenleri birlikte kabul edip tek bir basamakta 

işlenmesidir. Bu yöntemde çok katlı ambalaj malzemeleri yığın halde eritilerek pelet hale 

getirilip ikincil bir ürünün üretiminde kullanılabilmektedir (Uehara vd., 2015) ya da bunlar atık 

depolama alanlarında toplanıp atık yakma işlemine tabi tutulmaktadır (Bayus vd., 2016). Ancak 

çok katlı malzemelerin geri dönüşümü katmanlar arasında farklı malzemeler bulunması 

nedeniyle oldukça zordur ve bu tip ambalajların geri dönüşümüne ilişkin teknolojiler 

geliştirilmiş olsa da bunların endüstriyel ölçekli uygulamalar için hala yeterli olmadığı 

düşünülmektedir (Horodytska vd., 2018; Tartakowski, 2010). Bundan dolayı özellikle çok katlı 

esnek ambalaj malzemelerinde, malzeme kullanım miktarının ve katman sayısının mümkün 

olan en düşük düzeye indirgenmesi, ekonomik anlamda olduğu kadar ambalajın sürdürülebilir 

kalkınmaya katkısını daha olumlu hale getirebilmek açısından oldukça önemlidir (Barlow vd., 

2013). Ayrıca çok katlı ambalaj malzemesi yapılarında, mono yapı olarak adlandırılan aynı 

polimerin farklı katmanlarından da yararlanılabilmektedir. Yapıda tek bir polimer olması 

nedeniyle, mono yapıdaki çok katlı malzemeler klasik geri dönüşüme de uygundurlar (Mello-

Soares vd., 2022). 

Ticari olarak çok katlı ambalajlar, yüksek bariyer özellik göstermeleri nedeniyle gıdaların raf 

ömrünü uzatmak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Genellikle çok katlı ambalajlama 

sistemleri bariyer özellik gösteren bir katman ile baskı ve yapıştırma katmanlarından (baskı 
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katmanı/yapıştırıcı/bariyer katman/yapıştırıcı/ısıl yapışabilir katman) oluşmaktadır. Çok katlı 

esnek ambalajlama malzemelerinde gaz bariyeri olarak alüminyum folyo veya metalize 

plastiğin kullanımı yaygındır (Bayus vd., 2016). Alüminyum; gaz, sıvı ve ışığa karşı bariyer 

özelliklerinin iyi olması, geniş aralıkta sıcaklık dayanımının olması gibi sebeplerle ambalaj 

sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. 17μm kalınlıktaki alüminyum folyonun nem ve 

oksijen bariyer özelliği mükemmele yakındır (Bayus vd., 2016; Emblem, 2012). Yaygın olarak 

7- 9 μm olarak kullanılan alüminyum folyo az da olsa ışık geçirgenlik özelliği göstermektedir. 

Bütün bu avantajlı görülen özelliklere rağmen olumsuz yanları da bulunmaktadır. Al-folyo 

esnek ambalajlamada kullanıldığında, kırışıklık dayanımı düşük olduğu için folyo tabakasında 

mikro çatlaklar oluşabilmekte ve bu durum da bariyer özelliklerini olumsuz etkilemektedir 

(Decker vd., 2004). 

Alüminyumun çok katlı ambalaj malzemelerinde kullanım yöntemlerinden bir diğeri de 

metalizasyon yöntemidir. Metalizasyon yönteminde, alüminyum bir vakum hücresinde 

buharlaştırılarak, metal buharı soğuk film üzerine kaplanmaktadır. Bu amaç için en uygun 

plastik, PET olmakla birlikte gerdirme işlemi uygulanmış olan polipropilen (OPP), poliamid 

(OPA) gibi filmlere de uygulanabilmektedir. Plastiklerin, alüminyum ile metalizasyonu 

gerçekleştirildiğinde oksijen, nem ve aroma bariyer özellikleri iyileştirilmekte ve böylece 

alüminyumun folyo olarak kullanımına alternatif oluşturulmaktadır (Üçüncü, 2007). Ekonomik 

ve çevresel etki açısından metalize polimerler alüminyum folyo ile lamine edilmiş olan 

polimerlere göre daha avantajlı görülmektedir (Decker vd. 2004). Bayus vd. (2016)’a göre, çok 

katlı kombinasyonlarda; metalize polietilenterafitalat (MPET) ve metalize gerdirilmiş 

polipropilen (MetOPP)’in alüminyum folyo kullanımına göre, sırasıyla %52 ve %71 oranında 

daha az alüminyum tüketimine ve her iki malzeme için de %21 daha az fosil kaynak tüketimine 

sebep olduğu ve yenilemeyen enerji tüketiminin %25-26 oranında azaldığı bildirilmektedir. Bu 

verilerin alüminyum malzemenin, çok katlı gıda ambalajlarında kullanım formuna karar 

vermede önemli etkisinin olacağı belirtilmektedir. Ayrıca MetOPP ve MetPET’in kullanımının 

küresel ısınmaya etkileri, alüminyum folyo ile lamine kullanımının küresel ısınmaya etkisinin 

yaklaşık yarısıdır (Bayus vd.,2016; Bayus vd., 2015). 

Alüminyumun çok katlı ambalajlamada kullanımına alternatif diğer bir yöntem ise plastik 

filmlerin alüminyum oksit (AlOx) ile kaplanması yöntemidir. Bu yöntemde, plastik filmler 

vakum altında AlOx ile kaplanmakta ve bu malzemenin gıdaların ambalajlanmasında kullanımı 

özellikle son yıllarda büyük ilgi uyandırmaktadır (Struller vd., 2019). Plastiklerin AlOx ile 

kaplanması ile filmlerin oksijen ve nem bariyer özellikleri önemli ölçüde geliştirilebilmektedir. 

Bunun yanı sıra bu ambalaj malzemesinin alüminyum içeren ambalajlara göre bir avantajı da 

ince, saydam ve mikrodalga uygulamalarına uygun olmasıdır (Struller vd., 2014a; Garcia vd., 

2018; Al-Tayyar vd., 2019). Bazı araştırmacılar hem BOPP hem de PET filmlere AlOx 

kaplanması üzerine çalışmış ve alüminyum oksit kaplamaların, nanometre düzeylerindeki 

kalınlıklarda bile iyi bariyer özellikler sağlayabileceğini belirtmiştir (Struller vd., 2014a; 

Struller vd. 2014b; Struller vd., 2019; Hirvikopi vd., 2014). Ayrıca metalize malzemelerde 

baskı, yalnızca metalize edilmiş yüzeye yapılmakta ve AlOx kaplanmış plastik filmlerde baskı, 

ambalajın iç yüzeyine yapılabileceği için de MetPET ya da MetOPP alternatiflerine göre avantaj 

sağlamaktadır.  

Çok katlı esnek ambalaj malzemeleri genellikle poşet şeklindeki ambalaj tasarımlarında, toz 

haldeki gıdalar, taze veya işlenmiş et, süt, meyve-sebze, hububat, unlu mamüller gibi pek çok 

gıdanın ambalajlanmasında kullanılmaktadır. Toz haldeki gıdaların formlarına uygun tasarımlar 

olduğu için, bu tür gıdalar poşet şeklinde ambalajlara ambalajlanmakta ve çok katlı esnek 

ambalajların en yaygın olarak kullanıldığı gıdalar arasında bulunmaktadır. 
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Toz gıda ürünleri, düşük nem içeriği ve su aktivitesine sahip olmaları nedeniyle raf ömrü uzun 

olan gıdalardır. Bu tür gıdalarda aroma ve koku kaybı, kristallenme, topaklanma ve akış 

özelliklerinin kaybı gibi kalite sorunları gıdanın duyusal raf ömrünün tükenmesi anlamına 

gelmektedir. Toz gıda ürünlerinin raf ömrünün ve ürün kalitesinin ambalaj ortamında bulunacak 

nem ve oksijenden olumsuz etkilenmesi sebebiyle yüksek nem ve oksijen bariyeri özelliği 

gösteren ambalajlar kullanılmaktadır. Genellikle 3-4 katlı kompozit filmlerin bu özellikleri 

sağlaması nedeniyle kullanımı yaygındır ve bu ambalajlarda toz gıda ürünlerinin raf ömrü 1-3 

yıl arasında değişebilmektedir. 

Sürdürülebilir kalkınma tanımı dahilinde esnek ambalajların yaygın olarak kullanıldığı toz 

gıdaların ambalajlanmasında çok katlı kombinasyondaki katman sayısının azaltılarak geri 

dönüşüme daha uygun ve daha çevreci ambalaj malzemelerinin kullanım potansiyelinin 

araştırılması önem taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, toz puding karışımlarının 

ambalajlanmasında ticari olarak kullanılan 3 katlı ambalaj malzemesi PET/Met-BOPP/AYPE 

(Poli Etilen Terefitalat/ Metalize BiOriented Polipropilen/ Alçak Yoğunluklu Polietilen) yerine, 

katman sayısı ikiye düşürülmüş, mono ambalaj yapısında olduklarından dolayı geri dönüşüme 

uygun BOPP/MetBOPP (BiOriented Polipropilen/ Metalize BiOriented PoliPropilen) ve 

yenilikçi bir kaplama türü olan BOPP/Alox-BOPP (BiOriented Polipropilen /Aluminyum oksit 

kaplanmış BiOriented Polipropilen) malzemelerin toz pudinglerde kullanıma uygunluğu 

incelenmiştir. Atmosferik koşullarda ambalajlanmış toz puding örnekleri, yüksek sıcaklıkta ve 

bağıl nemde (38-48 °C, %90 bağıl nem) hızlandırılmış depolama koşullarında 3 ay boyunca 

depolanmıştır. Her depolama koşulu ve ambalaj malzemesi için toz puding örneklerinde 1’er 

aylık periyotlarda, su aktivitesi, %nem, kekleşme derecesi, higroskopi, renk ve duyusal 

değerlendirme analizleri gerçekleştirilerek, mevcutta kullanılan ambalaj malzemesi yerine 

alternatif ambalaj malzemelerinin toz puding karışımlarının kalite özelliklerine etkisi 

incelenmiştir.   

Materyal ve Metot 

Toz puding karışımları Dr. Oetker Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından, toz puding karışımı 

ambalajlanmasında kullanılan ambalaj malzemeleri ise Bak Ambalaj Sanayi Tic. AŞ tarafından 

temin edilmiştir. Çalışmada kullanılan ambalaj malzemeleri ve malzemelerin WVTR (su buharı 

geçirgenliği) değerleri Çizelge 1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1. Kakaolu toz puding örneklerinin ambalajlanmasında kullanılacak olan ambalaj 

malzemeleri ve özellikleri 

Malzeme Kalınlık (μm) WVTR (g/m2gün) 

PET/Met-BOPP/AYPE (Kontrol) 12/20/30  <0.5 

BOPP/MetBOPP 25/16 <0.5 

BOPP/Alox-BOPP 20/16 <1 

 

Ambalajlama ve Depolama Koşulları  

Toz puding örnekleri her bir ambalaj materyalinin içerisinde 150 gram örnek olacak şekilde 

PackTech (PCS300P) ısıl yapıştırma makinesi ile ambalajlanmıştır. Atmosferik koşullarda 

ambalajlanan örnekler belirlenen depolama koşullarında (38-48°C, %90 bağıl nemde) 3 ay 

boyunca depolanmıştır.  

 

 

 



Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Üzerine Araştırmalar 

416 

 

Toz Puding Karışımlarında Gerçekleştirilen Analizler 

Tüm analizler 3 tekrarlı olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. 

Su aktivitesi (aw) tayini 

Gıdalardaki su aktivitesi seviyesi (aw), mikrobiyal bozulmanın başlangıcını ve şiddetini kontrol 

ettiği için önemli bir değerdir. Yüksek su içeriğine sahip gıdalar, biyolojik ve kimyasal 

reaksiyonlar sebebiyle en hızlı bozulma gösterme olasılığına sahiptirler (Abdullah N., 2000). 

Her ne kadar toz ürünler düşük başlangıç su aktivitesine sahip olsa da raf ömrü süresince 

ambalaj içerisindeki su aktivite değerleri de önem arz etmektedir. Örneklerde su aktivitesi 

analizi su aktivitesi tayin cihazı (Testo 645, ABD) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Nem tayini 

Toz puding örnekleri, 105°C’de etüvde sabit tartıma gelene kadar kurutulmuştur ve nem miktarı 

% olarak eşitlik (1) kullanılarak hesaplanmıştır.  

 

%𝑵𝒆𝒎 =
𝑴𝟏−𝑴𝟐

𝑴𝟏
× 𝟏𝟎𝟎      (1) 

 

𝑀1: Alınan örnek ağırlığı   𝑀2:Kurutulmuş örnek ağırlığı  

 

Higroskopi Analizi 

Higroskopi analizinde, 1’er g tartılan toz puding örnekleri analiz kaplarına konulduktan sonra 

25°C’de %75,3 RH’ı sağlayacak şekilde doygun NaCl çözeltisi içeren kavanozlara 

yerleştirilmiş ve 10 dakika aralık ile tartım alınarak örneklerin 90 dakika sonundaki kütle 

artışları % olarak hesaplanmıştır (Potter, 1978). 

 

Kekleşme Derecesi  

Toz gıda ürünlerinde taneler birbirine topaklaşma yoluyla yapışmakta ve daha büyük yapıları 

oluşturmaktadırlar. Goula ve ark. (2008) belirttiği şekilde topaklanma derecesi yüzde ağırlık 

olarak gravimetrik yöntemle hesaplanmıştır.  Higroskopi analizi sonrasında toz puding örnekleri 

3 saat boyunca içinde bir beher dolusu silika jelin de bulunduğu 105 °C sıcaklıktaki etüv 

içerisinde kurutulmuştur. Kurutulan toz puding örnekleri, 500 μm elekten geçirilmiş ve elek 

üstünde kalan örnek miktarı tartılarak, kekleşme derecesi eşitlik (2) kullanılarak hesaplanmıştır. 

 

%𝐊𝐃 =  
𝐄ü

𝐄𝐭
 × 𝟏𝟎𝟎 (2) 

KD: Kekleşme derecesi (%) 

𝐸ü: Elek üstünde kalan toz puding miktarı (g) 

𝐸𝑡:  Toplam toz puding miktarı (g)  

 

Renk Tayini  

Toz puding örneklerindeki renk değişimi, Hunter L*, a* ve b* renk sistemine göre 

belirlenmiştir. L*, a* ve b* değerlerinin belirlenmesi için Hunterlab ColorFlex kolorimetresi 

kullanılmıştır. 

 

Duyusal Değerlendirme 

Duyusal değerlendirme formu toz puding örnekleri ile yapılan ön denemelerle belirlenmiştir. 

Eğitim verilecek olan panelistlerden oluşan 8 kişilik panelde; toz puding karışımı depolama 

periyodu boyunca tat, koku ve görünüş için 5 puanlık hedonik skala kullanılarak, 1 ile 5 arasında 
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değişen derecelendirme yöntemi ile (1= çok kötü, 5= çok iyi) niteleyici olarak 

değerlendirilmiştir. 3 değeri, ürünün kabul edilebilirliğinde eşik değeri olarak kullanılmıştır. 

 

İstatistiksel Analizler 

İstatistiksel analizler için, SPSS Statistics 28.0 (IBM, ABD) paket programı kullanılmıştır. 

Depolama süreci boyunca kalite parametrelerinin birbiri ile ilişkisini belirlemek için ‘Duncan’s 

Multiple Range test’’ analizi %95 güven aralığında gerçekleştirilmiştir.  

 

Bulgular ve Tartışma 

Nem Tayini 

Örneklerin her iki depolama koşulundaki %nem değerlerindeki değişim Çizelge 2 ve 3’te 

görülmektedir. Her iki depolama koşulunda da örneklerin nem miktarlarında depolama süresi 

boyunca hafif düzeyde değişimler olmuştur. 0. güne göre her iki depolama koşulunda da nem 

içeriklerindeki artış en fazla 1. ayda olmuştur. 3 aylık depolama süresi sonunda nem 

miktarlarında en fazla artış 48°C’deki depolama koşulunda olurken, her iki depolama koşulunda 

da en düşük artış, kontrol grubunda tespit edilmiştir. Ancak depolama süresinin sonunda hiçbir 

örnekte nem miktarı %4.08’in üzerinde olmamıştır. Bu sonuç, yüksek bağıl nemli ortamlarda 

depolandığında bile, tüm ambalaj malzemelerinin ürünün nem çekmesi açısından yeterli 

koruyuculuk sağlayabildiğini göstermektedir.   

 

Su aktivitesi (aw) tayini 

Örneklerin 3 aylık depolama süresince su aktivitesi değerlerindeki değişimler Çizelge 2 ve 3’de 

yer almaktadır. 1. aydan itibaren, hem 38°C hem de 48°C’de uygulanan hızlandırılmış depolama 

koşullarında, aw değerinde istatiksel olarak anlamlı düzeyde (p<0.05) artışlar gözlenmiştir. 

48°C’de depolama koşulunda ambalaj malzemesinin yüksek sıcaklığa bağlı olarak su buharı 

geçirgenlik değeri daha yüksek olduğu için su aktivitesi değerindeki artış daha fazla olmuştur. 

Kontrol grubu örneklerinin aw değerlerindeki artış daha düşük iken, diğer iki ambalaj malzemesi 

için daha fazla olmuş, ancak aw değerleri 0.65’i aşmamıştır.  

 

Higroskopi Analizi 

Çizelge 2 ve 3’te görüldüğü gibi, örneklerin higroskopi %’lerinde her iki depolama koşulunda 

da, depolama süresi boyunca istatiksel açıdan önemli olmayacak şekilde hafif dalgalanmalar 

gözlenmiştir (p>0.05). Örneğin nem içeriğinin düşük olması higroskopi değerinin yüksek 

olmasına neden olmaktadır. Nitekim nem içeriği artan örneklerde higroskopi değerleri daha 

yüksek çıkmıştır. Ancak nem değerlerindeki artışlar çok düşük düzeyde olduğu için, higroskopi 

analizi sonuçlarında da önemli değişimler gözlenmemiştir (p>0.05). 

 

Kekleşme Derecesi 

Her iki depolama koşulunda da kekleşme derecesi değerleri, hafif dalgalanmalar göstermiş ve 

depolama süresi boyunca bu değişimler istatistiksel olarak önemli olmamıştır (p>0.05). Toz 

puding karışımında bulunan şeker kristalleri, kekleşme analizine alınan örnekte homojen 

olmadığından dolayı, analiz sonuçlarının standart sapmaları yüksek çıkmıştır. Bu durum, veriler 

arasında istatiksel olarak önemli farklılıklar bulunmamasına neden olmuş olabilir. Sonuç olarak 

her üç ambalaj malzemesi için kekleşme değerleri açısından farklılık gözlenmemiştir.  
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Çizelge 2. Farklı ambalaj malzemeleriyle ambalajlanmış kakaolu toz puding örneklerinin 

38°C/%90 RH koşulunda depolama süresi boyunca nem, aw, higroskopi ve kekleşme değerleri 

 

Kalite 

kriteri 
Ambalaj materyali 

Depolama süresi 

0.gün 1.ay 2.ay 3.ay 

Nem (%) 

PET/Met-BOPP/AYPE 

(Kontrol) 
3,04±0,16a 3,14±0,02a 2,90±0,14ab 2,75±0,24b 

BOPP/MetBOPP 3,04±0,16ab 3,59±0,10a 3,20±0,21ab 2,49±1,10b 

BOPP/Alox-BOPP 3,04±0,16b 3,74±0,29a 3,98±0,28a 3,60±0,30a 

 

aw 

PET/Met-BOPP/AYPE 

(Kontrol) 
0,36±0,00a 0,36±0,0a 0,40±0,01a 0,41±0,00a 

BOPP/MetBOPP 0,36±0,00b 0,46±0,00a 0,50±0,00a 0,52±0,00a 

BOPP/Alox-BOPP 0,36±0,00c 0,49±0,00b 0,54±0,00a 0,57±0,00a 

 

Higroskopi 

(%) 

PET/Met-BOPP/AYPE 

(Kontrol) 
1,49±0,45b 1,58±0,07b 2,04±0,02a 1,99±0,00a 

BOPP/MetBOPP 1,49±0,45a 1,37±0,23a 1,29±0,05a 1,25±0,06a 

BOPP/Alox-BOPP 1,49±0,45a 1,34±0,17a 0,94±0,02b 0,80±0,00b 

 

Kekleşme 

(%) 

PET/Met-BOPP/AYPE 

(Kontrol) 
50,56±0,58a 47,89±3,57a 45,06±1,07a 44,59±0,16a 

BOPP/MetBOPP 50,56±0,58a 44,24±5,94a 53,59±3,16a 49,28±0,13a 

BOPP/Alox-BOPP 50,56±0,58a 
50,65±6,02 

a 

53,74±1,04 

a 
53,31±0,07a 

Aynı satırdaki farklı harfler istatistiksel olarak anlamlı farklılıkları ifade etmektedir (p <0,05). 

 

Çizelge 3. Farklı ambalaj malzemeleriyle ambalajlanmış kakaolu toz puding örneklerinin  

48 °C/%90 RH koşulunda depolama süresi boyunca nem, aw, higroskopi ve kekleşme değerleri 

 

Kalite 

kriteri 
Ambalaj materyali 

Depolama süresi 

0.gün 1.ay 2.ay 3.ay 

Nem (%) 

PET/Met-BOPP/AYPE 

(Kontrol) 
3,04±0,16ab 3,06±0,08ab 2,97±0,11b 3,32±0,25a 

BOPP/MetBOPP 3,04±0,16a 3,39±0,06 a 3,34±0,35 a 3,48±0,27a 

BOPP/Alox-BOPP 3,04±0,16b 3,95±0,34 a 4,17±0,67 a 4,08±0,05a 

aw 

PET/Met-BOPP/AYPE 

(Kontrol) 
0,36±0,00a 0,42±0,00b 0,46±0,00a 0,47±0,00a 

BOPP/MetBOPP 0,36±0,00d 0,51±0,00c 0,57±0,00b 0,63±0,00a 

BOPP/Alox-BOPP 0,36±0,00c 0,57±0,00b 0,62±0,00a 0,65±0,00a 

Higroskopi 

(%) 

PET/Met-BOPP/AYPE 

(Kontrol) 
1,49±0,45b 1,41±0,36b 1,46±0,08b 1,99±0,40a 

BOPP/MetBOPP 1,49±0,45a 1,44±0,54a 1,15±0,4 a 1,40±0,50a 

BOPP/Alox-BOPP 1,49±0,45b 0,74±0,33c 0,78±0,31c 1,93±0,03a 

Kekleşme 

(%) 

PET/Met-BOPP/AYPE 

(Kontrol) 
50,56±0,58a 44,07±2,36a 47,00±1,35a 49,22±0,98a 
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BOPP/MetBOPP 50,56±0,58a 
46,65±5,06 

a 

52,76±1,89 

a 
52,56±6,43a 

BOPP/Alox-BOPP 50,56±0,58a 52,44±0,27a 55,69±4,71a 48,85±2,01a 

Aynı satırdaki farklı harfler istatistiksel olarak anlamlı farklılıkları ifade etmektedir (p <0,05). 

 

Renk Analizi 

Renk analizi sonuçlarından, her iki depolama koşulunda da kullanılan her üç ambalaj malzemesi 

arasında istatiksel olarak önemli farklılıklar gözlenmemiştir (p>0.05). 0.gün L*, a* ve b* 

değerleri sırayla 47,80-9,95 ve 12,97 iken, tüm örneklerin her iki depolama koşulunda L* 

değerleri 46,36-48,23; a* değerleri 9,18-10,40; b* değerlerinin de 12,23-13,61 arasında 

değiştiği görülmüştür. Nitekim duyusal analiz sonuçlarından da örneklerin renkleri arasında 

belirgin farklılıklar olmadığı gözlemlenmiştir. Analiz bulguları verilmemiştir.   

 

Duyusal Değerlendirme 

Görünüş, koku ve tat özelliklerinin değerlendirildiği, duyusal analiz sonuçları, Çizelge 4 ve 5’te 

görülmektedir.  Görünüş olarak kakaolu pudingdeki unsu homojen yapı, kakao taneciklerinde 

topaklanma ve renkte koyulaşmanın incelendiği duyusal değerlendirmede, her iki depolama 

koşulunda, kullanılan tüm ambalaj malzemelerinde görünüş puanlarının depolama süresi 

boyunca düştüğü görülmektedir. Depolama koşuluna göre ve ambalaj malzemelerine göre 

farklılıklar olsa da depolama süresi boyunca örneklerin hiçbirisinde görünüş puanları eşik değer 

olan 3’ün altına düşmemiştir. Benzer şekilde, karakteristik puding kokusundaki azalmanın 

analiz edildiği koku değerlendirmesinde, depolama süresi boyunca her iki depolama koşulunda 

da hafif azalmalar olduğu tespit edilmiş, ancak örnekler arasında belirgin düzeyde farklılıklar 

olmamıştır (p>0.05). Ayrıca 48°C’deki depolama koşulunda 38°C’deki depolama koşuluna 

göre tüm duyusal kriterlerde daha düşük değerler elde edilmiştir. 

 

Çizelge 4. Farklı ambalaj malzemeleriyle ambalajlanmış kakaolu toz puding örneklerinin 

38°C/%90 RH koşulunda depolama süresi boyunca duyusal analiz puanları 

Duyusal 

analiz 

kriteri 

Ambalaj materyali 

Depolama süresi 

0.gün 1.ay 2.ay 3.ay 

Görünüş 

PET/Met-BOPP/AYPE 

(Kontrol) 
5,00±0,00a 5,00±0,00a 5,00±0,00a 4,00±0,00b 

BOPP/MetBOPP  5,00±0,00a 3,62±0,74b 3,37±0,51b 3,62±0,51b 

BOPP/Alox-BOPP  5,00±0,00a 4,62±0,51b 4,25±0,46bc 4,00±0,00c 

Koku 

PET/Met-BOPP/AYPE 

(Kontrol) 
5,00±0,00a 4,75±0,46ab 4,5±0,53b 4,00±0,00c 

BOPP/MetBOPP  5,00±0,00a 4,37±0,51b 4,37±0,51b 3,75±0,46c 

BOPP/Alox-BOPP 5,00±0,00a 4,37±0,51b 4,5±0,53bc 4,00±0,00c 

Tat 

PET/Met-BOPP/AYPE 

(Kontrol) 
5,00±0,00a 4,87±0,35a 5,00±0,00a 3,75±0,46b 

BOPP/MetBOPP 5,00±0,00a 4,87±0,35a 5,00±0,00a 4,00±0,75b 

BOPP/Alox-BOPP 5,00±0,00a 4,62±0,51a 4,5±0,53a 4,00±0,00b 

       Aynı satırdaki farklı harfler istatistiksel olarak anlamlı farklılıkları ifade etmektedir (p <0,05). 
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Çizelge 5. Farklı ambalaj malzemeleriyle ambalajlanmış kakaolu toz puding örneklerinin 

48°C/%90 RH koşulunda depolama süresi boyunca duyusal analiz puanları 

Duyusal 

analiz 

kriteri 

Ambalaj materyali 

Depolama süresi 

0.gün 1.ay 2.ay 3.ay 

Görünüş 

PET/Met-BOPP/AYPE 

(Kontrol) 
5,00±0,00a 4,5±0,53b 4,75±0,46ab 3,62±0,51c 

BOPP/MetBOPP 5,00±0,00a 4,75±0,46b 4,87±0,35b 3,5±0,53c 

BOPP/Alox-BOPP 5,00±0,00a 4,62±0,51b 4,87±0,35b 3,62±0,51c 

Koku 

PET/Met-BOPP/AYPE 

(Kontrol) 
5,00±0,00a 4,75±0,46a 4,87±0,35a 3,87±0,35b 

BOPP/MetBOPP 5,00±0,00a 4,88±0,33a 5,00±0,00a 3,62±0,51b 

BOPP/Alox-BOPP 5,00±0,00a 4,62±0,51a 4.87±0,35a 3.62±0,51b 

Tat 

PET/Met-BOPP/AYPE 

(Kontrol) 
5,00±0,00a 4,37±0,51b 5,00±0,00a 4,00±0,53c 

BOPP/MetBOPP 5,00±0,00a 4,87±0,00a 5,00±0,00a 3,25±0,46b 

BOPP/Alox-BOPP 5,00±0,00a 4,87±0,00a 5,00±0,00a 3,25±0,46b 

        Aynı satırdaki farklı harfler istatistiksel olarak anlamlı farklılıkları ifade etmektedir (p <0,05). 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada 38°C ve 48°C / %90 RH’de depolama koşulunda üç aylık depolama süresine göre 

tüm ambalaj malzemelerinin kullanımın, toz puding karışımlarının depolama sıcaklığının ve 

ortam bağıl neminin daha düşük olduğu düşünüldüğünde, ürünün kalite özelliklerini muhafaza 

etmek açısından uygun olduğu belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan ambalaj malzemelerinin toz 

pudingin kalitesine etkisi açısından farklılık yaratmadığı, buna karşın BOPP/MetBOPP ve 

BOPP/Alox-BOPP ambalaj malzemelerinin tamamen çevreci olmaları, sürdürülebilir 

kalkınmaya olumlu etkide bulunmaları ve döngüsel ekonomiye katkı sağlamaları nedeniyle 

mevcutta kullanılan PET/Met-BOPP/AYPE’ye göre endüstriyel olarak tercih sebebi 

olabilecekleri belirlenmiştir.  

Bu proje sonuçları, toz puding karışımları için analiz edilmiş olan bu ambalaj malzemelerinin 

endüstriyel olarak benzer toz gıdalar için de kullanımının önünün açılmasına, aynı zamanda toz 

puding karışımlarının bozulmasında etkili olan kalite kriterlerinin belirlenmesine katkı 

sağlamıştır. Elde edilen verilerin toz halinde olan diğer gıdaların ambalajlanmasında 

kullanımına ve ürüne uygun ambalaj tasarımının yapılmasına katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışma, birçok ülke tarafından desteklenen döngüsel ekonomiye 

katkıda bulunmak ve bu anlamda yapılacak diğer çalışmalara ışık tutması açısından da 

önemlidir. 

 

Teşekkür 
Bu proje Tübitak 2209-B-Destek Programı kapsamında desteklenmiştir.  
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Özet 
Yeşil teknolojiler; 21. yüzyılın zorluklarına karşı, çevreyi, tüketicileri korumakla birlikte 

ekolojik ve ekonomik endüstriyel bakış açısı oluşturmak üzere ortaya atılmış yeni bir kavramdır. 

Bu yeşil yaklaşım, gıda hammaddelerinin üretimi ve hasatından başlayarak, depolama ve 

pazarlama süreçlerini kapsamaktadır. Gıdaların kalite kontrolü, makro ve mikro besin ögeleri, 

biyoaktif bileşenleri, coğrafi kökenin ve tağşişin tespit edilmesi, mikrobiyal bulaşmalar ve 

patojenlerin varlığı gibi parametreler yeşil teknoloji yöntemleri ile değerlendirilebilmektedir. 

Gıda kalitesinin ve bileşiminin belirlenmesinde kullanılan geleneksel analitik yöntemler zaman 

alıcı, numune ön hazırlığı gerektiren ve genellikle çevresel kirlenmeye (toksik atıklar) sebep 

olan yöntemlerdir. Özellikle son yıllarda gıda gerçekliğini tespit etmede Fourier dönüşümlü 

kızılötesi (FTIR) ve Raman spektroskopisi gibi titreşimsel spektroskopi teknikleri giderek 

yaygın bir şekilde kullanılmakta olup; hızlı, kullanımı kolay, düşük maliyetli, örneğe zarar 

vermeyen ve yüksek oranda doğru sonuç vermesi nedeniyle birçok araştırmacı tarafından yoğun 

ilgi görmektedir. Ancak spektroskopik verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanmasında çok 

değişkenli istatistiksel analiz yöntemlerinin kullanılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 

çalışmada, yeşil teknoloji analiz yöntemleri kullanarak gıda taklit-tağşişi, orijinalliği, coğrafi 

kökeni ve mikro-makro bileşenlerin tespit edilmesi gibi çeşitli analizlerin başarıyla 

uygulanmasına dair genel bir bakış sunulmaktadır. 

 

Giriş 

Değişen yaşam koşulları, demografik yapıdaki önemli değişiklikler ve küresel gıda pazarının 

giderek daha yaygın hale gelmesiyle birlikte, gıda arzı ve çeşitliliğin oldukça arttığı 

gözlenmektedir. Küresel pazardaki gıda çeşitliliğine ayak uydurmak üzere, gıda tedarik 

zincirinin ve gıda güvenliği yönetim sistemlerinin de sürekli olarak uyarlanması ve 

iyileştirilmesi gerekmektedir (Gorris, 2005). Mevcut gıda sistemleri, doğal kaynakların 

tükenmesi, ekosistemin bozulması, iklim değişikliği, yoksulluk, açlık, yetersiz beslenme, tarım 

arazilerinin verimsizleşmesi, su kıtlığı, sosyal eşitsizlikler ve biyolojik çeşitliliğin azalmasına 

sebep olmaktadır (El Bilali ve ark., 2019).  

Gıda endüstrisinin doğaya verdiği olumsuz etkiler toplumumuz için artan bir endişe kaynağıdır. 

Küresel bir sorun haline gelen bu durum, sivil toplum örgütlerinin ve hükümetlerin çabaları ile 

yeşil teknoloji hareketlerinin başlamasına sebep olmuştur. Gıda endüstrisi, gıda üretim süreçleri 

boyunca ortaya çıkan zararlı maddeler, enerji tüketimi ve yan ürün geri dönüşümündeki yeşil 

teknoloji alternatiflerini karşılaması gerekmektedir (María ve ark., 2019; Irfan ve ark., 2014). 

Bu nedenle, gıda endüstrisi önümüzdeki yıllarda, gıda arz ve talebi arasındaki dengeyi korumak 

ve sürdürülebilir gıda üretimi için çevre dostu teknolojiler geliştirmek zorundadır (Saldaña ve 

ark., 2021). Yeşil teknolojiler, sürdürülebilir gıda üretimi ve işlenmesi prosesleri için çevre 

dostu teknolojilerin endüstriyel kullanımını geliştirmeyi amaçlamaktadır (Boye ve Arcand, 

2013). 
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Küreselleşmiş gıda tedarik zincirinde, etik olmayan firmalar daha fazla kar elde etmek ve dürüst 

rakiplerine pazar avantajı amacıyla birçok hileye başvurmaktadır. Taklit ve tağşiş önemli bir 

ekonomik sorun teşkil etmekle birlikte tüketicilerin sağlığını tehlikeye atmaktadır. Aynı 

zamanda bu durum, ürün geri çağırma sayısını da her yıl artırmaktadır (Ellis ve ark., 2015; 

Manning ve Soon, 2016). 2013 yılında İngiltere ve Avrupa merkezli at eti skandalı, gıda tedarik 

zincirinin güvenlik açığını çok net bir şekilde göstermiştir. Bu durum hükümetlerin, gıda 

endüstrisinin ve araştırmacıların dikkatini gıda sahtekarlığı konusuna odaklamıştır (Elliott, 

2014). Mevcut gıda güvenliği yönetim sistemleri, gıda sahtekarlığını kontrol etmek veya 

engellemek için oluşturulan sistemler olmayıp, mevcut gıda yönetimi yaklaşımlarında dürüstlük 

esas alınmıştır. Bu durum da gıda yönetim sistemlerini genellikle savunmasız hale getirmektedir 

(Levine, 2014; Spink ve ark., 2017). 

Taklit ve tağşiş uygulamalarına yaygın olarak maruz kalan gıdalar ve gıda bileşenleri; yağ, balık, 

bal, süt ve süt ürünleri, et ürünleri, tahıl bazlı gıdalar, meyve suları, şarap ve alkollü içecekler, 

organik gıdalar, baharatlar, kahve, çay ve bazı yüksek oranda işlenmiş gıdalar olarak sayılabilir 

(Hong ve ark., 2017). Literatürde gıdada tağşiş ve sahtekarlığını tespit etmek için birçok teknik 

kullanılmıştır: ince tabaka kromatografisi (TLC), yüksek performanslı sıvı kromatografisi 

(HPLC), gaz kromatografisi (GC), kütle spektrometrisi (MS) ve kütle spektroskopisi tabanlı 

yöntemler (LC-MS/MS, GC/MSD), elektroforetik yöntemler (sodyum dodesil sülfat-

poliakrilamid jel: SDS-PAGE), Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR), PCR- Restiriksiyon 

Parçacık Uzunluk Polimorfizmi (RFLP), rastgele çoğaltılmış polimorfik DNA (RAPD), 

Çoğaltılmış Parça Uzunluk Polimorfizmi (AFLP), Simple Sequence Repeats (SSR), Kızılötesi 

Spektroskopisi (IR), Yakın Kızılötesi Spektroskopisi (NIR), Orta Kızılötesi Spektroskopisi 

(MIR), Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR), Raman Spektroskopisi, Nükleer 

Manyetik Rezonans (NMR), Spesifik Doğal İzotop Fraksiyonlaşma-Nükleer Manyetik 

Rezonans (SNIF-NMR), İndüktif Eşleşmiş Plazma Atomik Emisyon Spektrometrisi (ICP-AES) 

ve immünolojik testler (ELISA) (Cimpoiu ve ark., 2007; Cheah ve Fang, 2020; Ruiz-Matute ve 

ark., 2007; Aiello ve ark., 2020; Won ve ark., 2008; Karabasanavar ve ark., 2014; Suntrarachun 

ve ark., 2018; Lin ve ark., 2019; Zhang ve Cai, 2006; di Rienzo ve ark., 2016; Ozen ve Mauer, 

2002; Mishra ve ark., 2016; Koca ve ark., 2010; Lohumi ve ark., 2019; Petrakis ve ark., 2015; 

Hsieh ve ark., 2013; Zeiner ve ark., 2005; Hurley ve ark., 2004). Taklit ve tağşiş tespit 

yöntemlerinin literatürdeki kullanım sayılarına göre %20,6 ile MS teknikleri en büyük orana 

sahip olup, PCR %18,5 ve LC %11,6 olarak bildirilmiştir (Hong ve ark., 2017). Bu yaygın 

kullanıma rağmen, kromatografi yavaş ve pahalı bir tekniktir. GLC ve HPLC vb. teknikler için 

özel kolonlar veya tüpler gibi ek ekipmanlara ihtiyaç vardır (Gómez‐Carracedo ve ark., 2004). 

Geleneksel analitik yöntemler, çevre dostu analiz yöntemleri ile karşılaştırıldığında çok daha 

yüksek analiz maliyeti gerektirmektedir (Lohumi ve ark., 2015). Bu nedenle, gıdalarda taklit ve 

tağşişi tespit etmek için çevre dostu, hızlı, kullanımı kolay ve düşük maliyetli analitik yöntemler 

geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 

Bu derlemede, gıdaların coğrafi kökenini/gerçekliğini belirlemek ve gıdaların maruz kaldığı 

taklit-tağşişi tespit etmek için kullanılan infrared temelli yeşil teknolojiler hakkında güncel 

bilgileri sağlamakla birlikte geleneksel analiz yöntemleri ile karşılaştırılması amaçlanmaktadır. 

 

Gıda Gerçekliği ve Orijin Belirlemede Kullanılan Yeşil Teknolojiler 

Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı gıda güvencesizliği, obezite/fazla kilo ve mikro besin 

eksikliklerinden etkilenmektedir. Aynı zamanda, gıda sistemleri kaynakların tükenmesi, 

ekosistem bozulması ve iklim değişikliklerine sebep olmaktadır. Gelecek nesillerin gıda ve 

beslenme güvenliği sağlamak ve enerji, su tüketimini azaltmak için gıda sisteminin 
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sürdürülebilir ve verimli olması gerekmektedir.  Alternatif yeşil gıda sistemi, çiftlikten sofraya 

gıda yönetimin sistemini kapsamaktadır. Aynı zamanda, ürün verimliliğini arttırmaya yönelik 

faaliyetler, sürdürülebilir gıda sisteminin merkezinde yer almaktadır. Gıda tedarik zinciri 

giderek küreselleştiği için gıdalar taklit ve tağşiş uygulamalarına karşı savunmasız durumdadır. 

Bu nedenle, gıdaların kapsamlı bir şekilde izlenmesi için hızlı ve verimli yöntemler geliştirme 

konusunda gıda üreticilerinden artan bir talep vardır. Gıda endüstrisi karbon ayak izini, su ve 

enerji tüketimini azaltmak için yeni teknolojiler geliştirmek zorundadır. Bu bağlamda, yeşil 

teknoloji tabanlı FTIR ve Raman spektroskopisi yöntemleri mevcut sorunlara çözüm üretme 

potansiyelini göstermektedir. Yeşil teknoloji tabanlı yöntemlerin ana avantajları; 

i) ön hazırlık aşamasında çözgen kullanılmaması, 

ii) analiz edilecek örneğin tüm bileşenlerini tespit edebilmek için tek bir cihaz kullanılması, 

iii) analiz maliyetlerinin önemli ölçüde azalması, 

iv) çevresel toksik atık oluşturmaması, 

v) su ve enerji tüketiminin azalması, 

vi) hızlı ve güvenli bir şekilde sonuç alınması şeklinde sıralanabilir. 

Gıdaların kalite kontrolü, fiziko-kimyasal bileşimi, mikro-makro besin bileşimi, biyoaktif 

bileşenler, mikrobiyal bulaşmalar, patojen varlığı, menşei belirlenmesi ve tağşiş tespitinde 

çeşitli parametrelerin değerlendirilmesi yaplmaktadır (Pallone ve ark., 2018). Daha sağlıklı ürün 

tüketimine olan ilginin artmasıyla beraber gıdaların besinsel bileşimi ön plana çıkmaktadır. 

Örneğin vitaminler, flavonoidler, karotenoidler ve biyoaktif bileşikler gibi besin ögelerinin 

belirlenebilmesi için UV-VIS spektrofotometrisi, floresan spektrofotometresi, kütle 

spektrometrisi ve kromatografi gibi geleneksel analitik yöntemler kullanılmaktadır 

(Hamzalıoğlu ve Gökmen, 2016; Brillante ve ark., 2015; Liu ve ark., 2015). Tüm bu yöntemler, 

ön hazırlık gerektirdiği için zaman alıcı olmasıyla birlikte hazırlık sırasında kullanılan 

kimyasallardan dolayı toksik atık üretilebilmektedir. Ayrıca geleneksel analitik yöntemler, özel 

kolonlar ve ekipmanlar gerektirdiğinden, titreşim tekniklerine dayalı yeşil analitik kimya 

yöntemleri en çok tercih edilen alternatif yöntemler haline gelmiştir (Gómez‐Carracedo ve ark., 

2004; Zhu ve ark., 2010). 

 

Kızılötesi Spektroskopisi 

Infrared (kızılötesi) radyasyon 1800’lü yıllarda William Herschel tarafından keşfedilmiş ve 

1940'lara kadar infrared (IR) spektroskopisi organik bileşiklerdeki fonksiyonel grupları 

tanımlamak için kullanılan önemli bir araç haline gelmiştir. 1970'lerde, hububat ve diğer 

gıdalardaki nem, protein ve yağın hızlı kantitatif tayinlerini sağlayan yakın kızılötesi 

spektroskopisi (NIR) yansıtma araçları geliştirilmiştir (Rodriguez-Saona ve ark., 2017). 

Günümüzde ise; infrared spektroskopisine dayalı yöntemler organik maddelerin yapılarının 

aydınlatılması, kalitatif ve kantitatif analizler, gıdalarda yapılan taklit ve tağşişlerin belirlenmesi 

gibi çeşitli alanlarda giderek daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (de Oliveira Mendes 

ve ark., 2019). IR radyasyon, görünür (VIS) ve mikrodalga dalga boyları arasındaki 14300-20 

cm-1 frekanslara sahip elektromanyetik spektrumun bir bölgesidir (Cozzolino ve ark., 2011; 

McKelvy ve ark., 1996). Bir molekülün kızılötesi emilim göstermesi için dipol momentinde net 

bir değişikliğin olması gerekmektedir.  
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Şekil 3. CH2 molekülünün olası titreşim hareketleri (Blum ve John, 2012) 

(Siyah ok: kağıt düzleminde hareket, mavi ok: kağıt düzleminin dışındaki hareket) 

 

Atomlar arasındaki bağ uzunluklarının değişmesi veya atomun mevcut düzleminden çıkması ile 

titreşim hareketleri gerçekleşir. IR spektrumlarındaki absorpsiyon bandlarını tanımak için, 

çeşitli titreşim şekillerine verilen isimleri bilmek gerekir (Şekil 3). Bunlar gerilme, bağ 

uzunluğunun değişimi, bükülme titreşimleri ve bağ açısının değişimi olarak tanımlanmaktadır 

(Stuart, 2004; McKelvy ve ark., 1996; Mehrotra, 2000). IR spektrum genellikle kızılötesi 

radyasyonun bir örnekten geçirilmesiyle elde edilir. Soğurma spektrumunda bir sinyalin 

(bandın) elde edildiği enerji, örnek molekülün titreşim frekansını verir (Alvarez-Ordonez ve 

ark., 2011). Katı, sıvı veya gaz halindeki örnekler, gelen IR radyasyonu belirli dalga boylarında 

emerek parmak izi veya spektrum oluşturabilmektedir (Cozzolino ve ark., 2011). Titreşim 

spektroskopisine dayanan bu yöntemler, Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FT-IR), 

orta kızılötesi spektroskopisi (MIR, 4000-400 cm-1), yakın kızılötesi spektroskopisi (NIR, 

14290-4000 cm-1) ve Raman spektroskopisini içeren bir dizi tekniği ve yöntemi kapsar 

(Alvarez-Ordonez ve ark., 2011; Li‐Chan, 2006). Raman spektroskopisinde örnekler, 

elektromanyetik spektrumun ultraviyole (UV), görünür (VIS) veya NIR bölgelerindeki bir 

monokromatik radyasyon kaynağı ile uyarılır. MIR spektroskopisi gibi, Raman spektroskopisi 

de molekülün fonksiyonel gruplarının temel titreşim hareketlerine dayanır ve bu nedenle 

potansiyel olarak gıdaların kalitatif olarak tanımlaması için yararlı bilgiler sağlayabilmektedir 

(Li‐Chan, 2006). 

Fourier Dönüşümü Kızılötesi (FTIR) Spektrometresi 

1960’lı yıllarda ticari kullanım için geliştirilen Fourier Dönüşümlü Kızılötesi (FT-IR) 

Spektroskopisi günümüzde de sıklıkla kullanılmaya devam edilmektedir (Stuart, 2004). FT-IR 

spektrometresinin temel kısımları: kaynak, dedektör ve Michelson interferometresidir. Şekil 

4’de gösterildiği gibi, ışık kaynağından gelen ışın demetini interferometre ikiye böler ve bir 

demeti sabit aynaya diğerini hareketli aynaya gönderir. Sabit ve hareketli aynadan tekrar 

yansıyan ışınlar tekrar birleşerek interferans sinyalini oluştururlar. Işın örnekten geçtikten sonra 

ölçülen sinyal kızılötesi bilgiyi içeren interferogramı oluşturur. Ölçülen bu sinyal detektörden 

geçtikten sonra bilgisayara gönderilir (Blum ve John., 2012). FT-IR spektrometresinde 

döteryumlanmış triglisin sülfat (DTGS) ve cıva kadmiyum tellür (MCT) çok kullanılan 

detektörlerdir. Hızlı tarama interferometreleri için MCT dedektörleri kullanılırken, daha yavaş 

tarama için DTGS dedektörleri kullanılabilir (Alvarez-Ordóñez ve Prieto, 2012). DTGS 

dedektör, sıcaklığa dayanıklı bir alkali halojenür içeren bir piroelektrik cihazdır. Daha hassas 

çalışmalar için MCT dedektör kullanılabilir, ancak bunun sıvı azot sıcaklıklarına soğutulması 

gerekmektedir (Stuart, 2004). FT-IR spektroskopisinde farklı ölçüm teknikleri olarak ATR 
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(Attenuated Total Reflectance), DR (Diffuse Reflectance), HTT (High-Throughput 

Transmission) ve TC (Transmission Cell) bulunmaktadır. Gıda kalitesi ile ilgili çalışmalarında 

genellikle FTIR-ATR tekniği kullanılmaktadır. ATR tekniğinin SB-ATR (Single Bounce-

ATR), μATR (micro-ATR) ve HATR (Horizontal ATR) gibi farklı modülleri bulunmaktadır 

(Çağlar ve ark., 2019). Zayıflatılmış toplam yansıtma (ATR), yüksek kırılma indeksine ve IR 

iletim özelliklerine sahip bir kristal içeren örnekleme yöntemidir. ATR, FT-IR 

Spektroskopilerinde en çok kullanılan örnekleme tekniklerinden biridir. Örnek hazırlama 

gerektirmez, hızlı ve tahribatsızdır (Larkin, 2011). Örneğe gönderilen ışık yüksek kırılma 

indeksine sahip bir ortamdan düşük kırılma indeksine sahip bir ortama geçerken kristal yüzeye 

çarpar. Bu ışığın bir kısmı absorblanırken bir kısmı da geri yansır. Kristalden yansıyan ışık 

spektrometredeki dedektör tarafından ölçülür (Alvarez-Ordóñez ve Prieto, 2012). Yansıyan ışık, 

kristal ara yüzündeki numune hakkında spektral bilgi içerir ve ATR tekniği bundan yararlanır. 

En yaygın olarak germanyum (Ge), çinko selenür (ZnSe) veya elmas gibi kristaller kullanılır. 

Çünkü organik kristallerden çok daha yüksek kırılma indekslerine sahiptir ve bu da geliş 

açılarında iç yansımalara neden olur (Larkin, 2011). 

 
Şekil 4. FTIR spektrometresi ve Michelson interferometresinin şematik diyagramı  

(Basalekou ve ark., 2020) 

 

Yakın kızılötesi spektroskopisi 

Yakın kızılötesi (NIR) spektroskopisi, 780-2500 nm aralığındaki dalga boylarında elektro 

manyetik radyasyonun absorpsiyonuna dayanır. NIR bölgesinde meydana gelen en belirgin 

absorpsiyon bantları, C-H (alifatik), C-H (aromatik), C=O (karboksil), O-H (hidroksil) ve N-H 

(amin ve amid) fonksiyonel gruplarının temel titreşimlerinin modları ile ilişkilidir (Xiaobo ve 

ark., 2010). Gıdaların kalite özellikleri, NIR spektrumlarının analizi yoluyla değerlendirilmekte 

(Qiao ve ark., 2015) ayrıca basit numune hazırlığı ile ham madde ve son ürünlerin kalite 

değişikliklerini doğru ve istikrarlı bir şekilde izlemek ve değerlendirmek için de 

kullanılmaktadır (Zhu ve ark., 2013).  

NIR tekniği, hızlı ve örneğe zarar vermeyen ölçüm avantajları nedeniyle gıda menşei 

izlenebilirliği için güçlü bir araç haline gelmiştir. Bitki bazlı gıda ürünleri iklim, çevre ve 

jeolojik faktörlerden etkilendikleri için NIR spektrumları yaygın organik bileşenlerde bile 

farklılık göstermektedir. Şarap ve zeytinyağı orijin/menşei belirlenmesinde çalışılan en popüler 

araştırma konularıdır. Cozzolino ve ark. (2003) ilk olarak farklı menşeli ticari beyaz şarapları 

sınıflandırmak için NIR spektroskopisini kullanmışlardır. Daha sonra, Tempranillo kırmızı 

şarapları (Liu ve ark., 2006); Riesling şarapları (Liu ve ark., 2008); Sauvignon Blanc şarapları 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10408398.2015.1115954?casa_token=nWuA_-J70x4AAAAA%3AiNqHQMtZztMYVYrWphVY7z1UrN2-cuTGbRmPaqfsnjOZcAyygVmsPVh-oehE0ceWFGRMrfBeN7WZoPg
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10408398.2015.1115954?casa_token=nWuA_-J70x4AAAAA%3AiNqHQMtZztMYVYrWphVY7z1UrN2-cuTGbRmPaqfsnjOZcAyygVmsPVh-oehE0ceWFGRMrfBeN7WZoPg
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(Cozzolino ve ark., 2011) Şiraz şarapları (Riovanto ve ark., 2011) ayırt edilmek ya da 

sınıflandırma yapılmak üzere NIR spektroskopisi kullanmışlardır. Araştırma sonuçlarının 

tümünde şaraplar coğrafi kökenine göre sınıflandırmak için NIR spektral verileri kemometri ile 

analiz edilerek yorumlanmıştır. Bertran ve ark. (2000) çok benzer ve coğrafi olarak yakın 

menşeine sahip natürel zeytinyağlarını sınıflandırmak için NIR spektroskopiye dayalı bir 

yöntem önermişlerdir. Daha sonra NIR spektral tekniği diğer araştırmacılar tarafından da 

zeytinyağını coğrafi kökenlerine göre sınıflandırmak için kullanılmıştır (Galtier ve 

ark., 2007, 2011; Casale ve ark., 2008, 2009, 2010; Woodcock ve ark., 2008; Hennessy ve ark., 

2009; Oliveri ve ark., 2010; Bevilacqua ve ark., 2012). Bu çalışmalarda farklı sınıflandırma 

yöntemleri kullanılmış olsa da, sonuçlarının tümü, NIR ve kemometrinin zeytinyağının coğrafi 

izlenebilirliğinde faydalı olduğunu göstermiştir. Ayrıca beyaz üzüm, yenidünya ve narenciye 

meyveleri, pirinç, bal ve çay dahil olmak üzere NIR spektroskopisi ile kemometrik yöntemler 

kullanılarak diğer bitki bazlı gıda ürünlerinin menşe izlenebilirliği için de iyi sonuçlar elde 

edilmiştir (Arana ve ark., 2005; Fu ve ark., 2007; Tewari ve ark., 2008; Kim ve ark., 2003; 

Henness ve ark., 2008; Oliveri ve ark., 2010; Chen ve ark., 2012; Liu ve ark., 2010). 

NIR spektroskopisi, tarım ve gıda ürünlerinin hem kalitatif hem de kantitatif analizi için 

kullanılmaktadır (Lohumi ve ark., 2015). NIR spektroskopisi kullanılarak çeşitli gıdalarda tağşiş 

tespiti üzerine birçok çalışma bulunmaktadır: hayvan eti kaslarının tanımlanması (Cozzolino ve 

Murray, 2004), hamburgerde sığır eti tağşişinin tespiti (Ding ve Xu, 2000), yengeç etinde 

tağşişin tespiti (Gayo ve ark., 2006) ve yengeç türlerinin orijininin belirlenmesi (Gayo ve Hale, 

2007), süt tozu ve soya fasulyesi küspesine melamin ilavesi tespiti (Haughey ve ark., 2013, Lu 

ve ark., 2009), yoğurda ilave edilen protein tespiti (Xu, ve ark., 2013), portakal suyuna şeker-

asit ilavesinin tespiti (Twomey ve ark., 1995), çilek ve ahududu pürelerinin elma ile tağşiş 

edilmesinin belirlenmesi (Contal ve ark., 2002), kinoa, soya fasulyesi, çeşitli meyveler (guava, 

çarkıfelek, elma nektarı) ve süt ürünlerindeki nem, protein, lipit, karbonhidrat, toplam şeker, lif, 

nişasta gibi makro bileşenlerin yüksek duyarlılıkta tespiti (Caramês ve ark., 2017; Ferreira ve 

ark., 2015; Ferreira ve ark., 2014) başarıyla uygulanmıştır. NIR spektroskopisi, gıda türlerindeki 

kimyasal, mikrobiyolojik tehlikeleri ve fiziksel tehlikeleri tespit etme, genetik modifikasyon 

gibi yeni teknolojiler kullanarak gıdaları işlenmiş veya işlenmemiş olarak ayırt etme ve gıdaları 

izleme konusunda önemli bir potansiyele sahiptir.  

Orta kızılötesi spektroskopisi 

MIR spektrumları elektromanyetik spektrumun 4000-400 cm−1 odaklanır ve temel moleküler 

titreşim frekanslarından kaynaklanan bilgileri sağlar (Lohumi ve ark., 2015; Shiroma ve 

Rodriguez-Saona, 2009). Tipik olarak, MIR spektrumları 4000-1500 cm– 1 aralığındaki 

fonksiyonel grup bölgesi ve 1500-500 cm– 1 aralığındaki parmak izi bölgesi olarak ikiye ayrılır. 

MIR spektrumlarını yorumlamak için kullanılan ilgili bilgilerin çoğu genellikle fonksiyonel 

grup bölgesinden elde edilir. Parmak izi bölgesinde her bileşik farklı ve benzersiz bir 

absorpsiyon bandı üretir (Lohumi ve ark., 2015). X-H gerilme bölgesinin temel titreşimleri 

genellikle O-H, C-H ve N-H gerilmesinden kaynaklanırken, CC ve CN bağlarının titreşimleri 

esas olarak üçlü bağ gerilme titreşimleri gözlemlenir. Çift bağ bölgesinde C=C, C=O ve C=N'ye 

karşılık gelen absorpsiyon bantları mevcuttur. MIR spektrumunun parmak izi bölgesi, belirli bir 

molekülün karakteristiği olan anahtar kimyasal bağların temel titreşimlerini içerir. Örneğin, 

şeker molekülleri, 1100-1000 cm-1 arasındaki bölgede C-O ve C-H gerilmesinden kaynaklanan 

titreşimlere atanır. 1345 cm-1, 1357 cm-1 ve 1429 cm-1 pikleri, C–H'deki deformasyonlara ve C–

N'deki gerilmeye bağlı olarak asparagin ve glutaminin varlığını gösterirken, 1653 cm-1 ve 1567 

cm-1 pikleri protein ikincil yapısındaki değişikliklerle ilgilidir. 2930 ve 2850 cm-1 spektral 

absorpsiyonlar, C-H bağının simetrik ve asimetrik gerilmesine atfedilir. 3750-2800 cm-1 ve 

1800-1500 cm-1 pikleri O–H gerilme titreşimlerinden kaynaklanan güçlü su absorpsiyonunun 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10408398.2013.807418?casa_token=MamAoY2vs5cAAAAA%3AslhcK_Xiac_dgnKYhG-QkAWYeJJ7kVffVv1ABrKqsozqxqQ9uR0iXABwcqr_IRSANxZzEekXUkoFeyo
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etkisiyle ilişkilidir (Su ve Sun, 2019). Ayrıca, hemen hemen her örnek türünün reaktif 

kullanılmadan ölçümü sağlanmaktadır. Çözeltiler, sıvılar, lifler, filmler, macunlar, tozlar ve 

gazlar uygun analiz tekniği kullanılarak incelenebilmektedir (De Bruyne ve ark., 2018). Orta IR 

spektrumları spesifik absorpsiyon bantlarının sonucunda kimyasal tanımlama ve kantitasyonu 

kolaylaştırmaktadır. Orta IR bölgesinde biyolojik materyaller çok iyi absorpsiyon bandı 

üretememektedir çünkü materyaller genellikle saçılma oranı yüksek, opak ve önemli miktarda 

su içermektedir. Bununla birlikte, dağınık yansıma (DRIFT), fotoakustik (PAS) ve zayıflatılmış 

toplam yansıma (ATR) örnek aksesuarları gibi seçenekler, bu tür malzemelerin analizini büyük 

ölçüde kolaylaştırmıştır. Özellikle sıvı ve macun örnekler ATR aksesuarında ölçümüne 

uygundur. Bir ATR örnek hücresi, yüksek oranda kırılma özelliğine sahip bir malzemeden 

(ZnSe) oluşan bir kristaldir. Kristal yapı, bir uçtan giren ışın üst ve alt yüzlerde toplam iç 

yansımaya maruz kalarakdiğer uçtan dedektöre çıkar. Bu örnekleme yaklaşımı oldukça hızlı 

verime sahiptir ve sıvı/macun örnekleri içeren gıda uygulamaları için tercih edilen teknik olarak 

ortaya çıkmaktadır (Downey ve ark., 1998). Ek olarak, modern FTIR spektrometreleri, 

bilgisayar yazılım paketleri aracılığıyla yüksek çözünürlük, yüksek sinyal-gürültü oranları 

(SNR'ler) ve kapsamlı veri işleme olanakları sağladıkları için gıda uygulamaları için yüksek bir 

potansiyele sahiptir. 

Kemometrik yöntemlerle birleştirilmiş MIR spektroskopisi çok sayıda analitik uygulamada 

örneğin balın tağşişini, coğrafi kökenini ve orijinalliğini belirlemede başarı ile uygulanmaktadır 

(Lekova ve Tsankova, 2017). Sivakesava ve Irudayaraj (2002) tarafından yapılan çalışmada, saf 

bala %7-25 oranlarında ilave edilen glukoz, fruktoz, sakkaroz ve invert şeker oranları LDA 

yöntemi ile %100 doğru olarak sınıflandırılabilmiştir. Başka bir çalışmada, bala farklı şeker 

şurupları (invert pancar şurubu, yüksek fruktozlu mısır şurubu, kısmi invert kamış şurubu, 

dekstroz şurubu ve pancar şekeri) ilave edilmiş ve tağşişli örnekler %95 oranında doğru 

sınıflandırılmıştır (Kelly ve ark., 2006). MIR spektroskopisi, sızma yağ (Rohman ve Man 2010; 

Georgouli ve ark. 2017), bal (Rios-Corripio ve ark. 2011; Gök ve ark. 2015) ve sığır eti gibi 

kaliteli gıdaların tağşişini tespit etmek için kullanılmaktadır (Alamprese ve ark. 2013; Nunes ve 

ark. 2016). Bununla birlikte, safran ve kekik gibi baharatlarda ve bitkilerde orijinalliği ve 

tağşişinin tespiti (Black ve ark., 2016; Petrakis ve Polissiou 2017; Lohumi ve ark., 2017; 

Wielogorska ve ark., 2018), şarap ve şarap bazlı ürünlerin orijinalliği (Cozzolino ve ark., 2009; 

Ríos-Reina ve ark., 2017), nektar ve reçellerde şeker bileşiminin tespit edilmesinde (Miaw ve 

ark. 2018) başarıyla uygulanmıştır. 

Raman Spektroskopisi 

Raman spektroskopisi, örneğe gönderilen güçlü bir lazer ışınının yoğunluğunun kızılötesi 

bölgede ölçülmesi esasına dayanmaktadır. Raman spektroskopisinin Fourier dönüşüm tekniği 

ile birlikte kullanılması spektral çözünürlüğü arttırmakta ve daha iyi bir dalga boyu hassasiyeti 

sağlamaktadır (Hu ve ark., 2019). Raman spektrometresi, titreşimli olmasına karşın ışının 

emiliminin aksine bir molekül ile foton arasındaki enerji alışverişine dayanmaktadır. Raman 

etkisi oluştuğu zaman, radyasyon kaynağından gelen bir fotonla etkileşen molekülün enerjisi 

sanal bir seviyeye yükselir. Enerjideki artış foton enerjisine eşittir. Uyarılmış molekül temel 

hale dönerken uyarıcı radyasyonun dalga boyundan farklı dalga boylarında emisyon yapar. Bu 

emisyon uyarıcı radyasyondan daha kısa ve daha uzun dalga boylarındadır (Qin ve ark., 2010). 

Raman spektroskopisinin gıda analizleri için en büyük avantajı, sulu çözeltiler, sıvılar, lifler, 

filmler, tozlar, jeller ve kristal ürünler dahil olmak üzere çok çeşitli numune türlerinin ölçümünü 

sağlayabilmesidir (Li‐Chan, 2006). Birçok araştırmacı, gıdaların fiziko-kimyasal analizinde ve 

kantitatif analizlerde Raman spektroskopik verilerini kemometrik yöntemler ile beraber 

değerlendirerek kullanmışlardır.  
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Raman spektroskopisi, sığır eti örneklerinin tekstür, yumuşaklık ve sululuk gibi duyusal 

niteliklerini ve dört farklı et türünde yağ dokusunun yağ asidi bileşimini tahmin etmek için 

başarıyla uygulanmıştır (Beattie ve ark., 2006). Benzer şekilde, balık kasındaki yağı belirlemek 

(Marquardt ve Wold, 2004), dondurucuda saklama sırasında berlam balığının kas proteinindeki 

değişiklikleri ortaya çıkarmak (Herrero ve ark., 2004), lif dokusunu tespit etmek (Bocker ve 

diğerleri, 2007) ve lifli gıdaların protein yapısını tespit edebilmek amacı ile başarıyla 

kullanılmıştır (Herrero, 2008). Raman spektroskopisi, kimyasal ve fiziksel özelliklerin yanı sıra 

etin mikrobiyal bozulmasını da tespit edebilmektedir (Argyri ve ark., 2013). Yüzeyi geliştirilmiş 

Raman spektroskopi (SERS) tekniği, geleneksel Raman spektroskopisinin hassasiyetini ve 

kapasitesini arttırmak üzere geliştirilen en etkili yöntemlerden birisidir (Di Anibal ve ark., 

2012). Taşınabilir SERS cihazları, Escherichia coli ve Salmonella gibi gıda kaynaklı patojen 

bakterilerin yüksek hassasiyette tespiti için kullanılabilmektedir (Maher, 2012). Normal olarak 

üretilen yumurtalar ve omega-3 yağ asitleri ile zenginleştirilmiş yumurtaları Raman 

spektroskopisi ile ayırmak ve sınıflandırmak için analitik bir yöntem geliştirilmiştir. 

Spektrumlardaki temel ayrım omega-3 ile zenginleştirilmiş yumurta örneklerinde bulunan 

doymamış yağ asitleri (Linolenik asit, eikosapentaenoik asit ve dokosaheksaenoik asit) ile 

ilgilidir. Esas olarak omega-3 ile zenginleştirilmiş yumurta örneklerinin karbon doymamışlıkları 

1656 ve 3008 cm-1  piklerdeki titreşim modları ile ilişkilidir. PLS-DA modeli kullanılarak, 

örnekler %100 başarı oranı ile doğru bir şekilde sınıflandırılabilmiştir (de Oliveira Mendes ve 

ark., 2019). 

Kemometrik Yöntemler 

Kızılötesi spektroskopisi ve Raman spektroskopisi teknikleri, hızlı, düşük maliyetli, minimum 

numune hazırlığı gerektirmesi gibi özelliklerinin yanı sıra örneğe zarar vermemesi, toksik atık 

oluşturmaması ve çözgen kullanımı olmaması sebebiyle yeşil analitik kimya yöntemleri olarak 

sınıflandırılmıştır (Pollene ve ark., 2018). Bu yeşil analitik kimya yöntemleri, gıda 

endüstrisinde, kalite kontrol laboratuvarlarında ve diğer çalışma alanlarında kullanılabilecek 

başarılı bir tekniklerdir. Ancak bu yöntemlerin başarısı kemometrik prensiplerin 

uygulanabilmesine bağlıdır. Bu bağlamda kemometri, kimyasal verileri analiz etmek için çok 

değişkenli istatistiksel yöntemlerin uygulanması olarak ortaya çıkmıştır (Gałuszka ve ark., 

2013; Porep ve ark., 2015).  

Kemometri terimi, deney tasarımını optimize etmek ve büyük, karmaşık veri setlerinden yararlı 

bilgiler çıkarmak için kullanılan istatistiksel ve matematiksel yaklaşımlar olarak tanımlanır 

(Varmuza ve Filzmoser, 2009). Kimyasal veriler genellikle laboratuvar deneyleri ile belirlenen 

ve çok sayıda varyans kaynağına sahip olan çeşitli bileşiklerin değerlerini ve özelliklerini 

içerir. Buna göre, bu verilerin istatistiksel analizi bir veya çok değişkenli istatistiksel araç 

kullanılmalıdır (Varmuza ve Filzmoser, 2009). Çok değişkenli istatistiksel analiz bir veya daha 

fazla bağımlı (sonuç) değişkenin iki veya daha fazla bağımsız (girdi) değişkene karşı eşzamanlı 

analizini kapsamakta olup, çok sayıda yanıtı (bağımlı değişkenler) çok sayıda bağımsız 

değişken (tahmin ediciler) ile karşılaştırabilmektedir (Hidalgo ve Goodman, 2013). Çok 

değişkenli testlerin en yaygın türleri arasında çok değişkenli varyans analizi (MANOVA), çeşitli 

faktör analizleri (temel bileşenler analizi, PCA gibi), matematiksel modelleme yaklaşımları, 

yapay sinir ağları (ANN), diskriminant analizi ve diğer yöntemler yer almaktadır (Dziurkowska 

ve Wesolowski, 2015). 

Gıda bilimindeki deneysel veriler niteliksel veya niceliksel olabilir (Szymańska ve ark., 2015). 

Niteliksel veriler: nominal (üç tür gıda, beş tür işlem vb.); ikili (erkek/dişi, gerçek/katışıklı gibi); 

ve sıralı (kriterlere göre sıralanan veriler, örneğin, 1: kabul edilemez, 2: yeterli düzeyde kabul 

edilebilir veya 3: kabul edilebilir vb. duyusal değerlendirme seviyesi) üç gruba ayrılmaktadır. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092422441500196X?casa_token=1P5P68zh_uoAAAAA:fq7l-mM1tLNa9o94XNR6iOKE-rUOchnez2divsizljiZZ7520TiwSE0DlmNVfDZ0PlhhUMlz_-Q#bib67
https://ift.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1541-4337.12341?casa_token=U73-OEU3jBAAAAAA%3Ag-M_k0Y6YI8KIxttRG7aJdueNniup_iaykOcItXeBicKfz-milrtt2fcfZ73O4cQM52s3kRldBX1sAI#crf312341-bib-0114
https://ift.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1541-4337.12341?casa_token=U73-OEU3jBAAAAAA%3Ag-M_k0Y6YI8KIxttRG7aJdueNniup_iaykOcItXeBicKfz-milrtt2fcfZ73O4cQM52s3kRldBX1sAI#crf312341-bib-0114
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Bununla birlikte, nicel değişkenler sürekli ölçekler (sıcaklık, basınç, zaman, konsantrasyon, 

kütle vb.), aralıkları ve oranları içermektedir (Larson-Hall, 2010). Hangi veri türüne ait olduğu 

fark etmeksizin tüm değişkenler kemometrik yaklaşımlarla analiz edilebilir (Szymańska ve ark., 

2015). Kemometri için en önemli istatistiksel teknikler Temel Bileşen Analizi (PCA) ve Kısmi 

En Küçük Kareler (PLS) analizidir (Varmuza ve Filzmoser, 2009). Bu yöntemler veri 

kümelerinden sistematik yanlılığı ortadan kaldırmak için genellikle verilerin ön işleme 

tekniklerine tabi tutulması gerekmektedir.  

Kemometri kavramı, gıdaların temel çalışmasında yaygın olarak kullanılan kimyasal 

analizlerden elde edilen verilere uygulanabilir (Varmuza ve Filzmoser, 2009). Yararlı bilgileri 

gürültüden ayırmak, gizli korelasyonları ortaya çıkarmak ve çok değişkenli veri analizi için 

görsel bir yaklaşım sağlamak için kemometrik yöntemler kullanılmaktadır. Genel olarak, üç 

genel kemometrik yaklaşım vardır: açıklayıcı (keşif) analiz, sınıflandırma ve kalibrasyon 

yöntemidir. Bu yaklaşımlar gıda kimyasında ve diğer disiplinlerde veri analizi için 

kullanılmaktadır. Keşifsel analizlerin en çok kullanılan yöntemi olan PCA, çok değişkenli veri 

kümelerinin gizli yapısını ortaya çıkarmaya yardımcı olmaktadır (Medina ve ark., 2019). 

Keşifsel analiz için kullanılan diğer bir kemometrik araç ise kümeleme analizidir. Çoklu 

kümeleme yöntemleri arasında k -ortalamalar ve k -medyanlar gibi hiyerarşik olmayan 

yöntemler ve hiyerarşik kümeleme analizi (HCA) en sık kullanılan yöntemlerdir. (Kumar ve 

ark., 2014). Belirli bir yöntemin istatistiksel arka planına bakılmaksızın iki tür sınıflandırma 

tekniği ayırt edilir. İlk teknik türü, nesnenin önceden tanımlanmış çeşitli sınıflardan hangisine 

ait olduğunu değerlendirmek için kullanılır. Bu yöntemler diskriminant (ayırımcı) analizler 

(DA) olarak bilinir. İkinci tip yöntem ise bir nesnenin hedeflenen bir ilgi sınıfıyla ilişkilendirilip 

ilişkilendirilemeyeceğini göstermektedir (Kumar ve ark., 2014; Panchuk ve ark., 2018). Bu 

yöntemlerde, gerçek ve tahmin edilen sınıflandırmanın görselleştirilmesini sağlayan 

sınıflandırma modelinden bir karışıklık matrisi oluşturulur. Özet olarak, doğru sınıflandırılmış 

örneklerin sayısını tahmin etmek için sınıflandırma modelleri önerildiğinde karışıklık matrisleri 

oluşturulur (Kumar ve ark., 2014). Kısmi en küçük kareler (PLS) regresyonu, PCA ve çoklu 

doğrusal regresyonun özelliklerini birleştiren ve genelleştiren bir algoritmadır. PLS regresyonu 

çok geniş bir bağımsız değişkenler grubundan (tahmin ediciler) bir bağımlı değişkenler 

kümesinin tahmin edilmesini sağlayan kantitatif bir yöntemdir (Abdi, 2010). 

Sonuç 

Gıdaların coğrafi menşeinin tespit edilmesinde yeşil teknolojilerin kullanıldığı birçok çalışma 

mevcuttur. FTIR ve Raman spektroskopileri, gıdaların taklit-tağşiş ve orijinalliğini tespit 

edilmesinde için güçlü bir yöntem olduklarını kanıtlamışlardır. Bu teknolojiler ile elde edilen 

bilgiler, gıda tedarik zincirindeki herhangi bir tağşişin kaynağının tespit edilmesinde 

kullanılabilmektedirler. Ayrıca yeşil teknoloji tabanlı yöntemlerin çok değişkenli istatistiksel 

analiz yöntemleri ile birlikte kullanma yaklaşımı, sonuçların yorumlanması açısından 

geleneksel analiz yöntemlerine kıyasla önemli avantalara sahiptir. Yeşil teknolojideki devam 

eden gelişmeler ve başarıyla uygulanan analitik yöntemler, akademik ve endüstri açısından bu 

yöntemlerin parlak bir geleceğe sahip olduğunun bir göstergesidir. 
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Özet 
Son yıllarda Dünya çapında yaşanan çevre sorunlarının giderek artması, enerji kaynaklarının 

azalması, iklim değişikliğiyle birlikte ekolojik dengenin bozulması insanların çalışmalarını 

alternatif yöntemlere çevirmiştir. Başta gıda olmak üzere birçok alanda yenilenebilir enerji 

kaynakları, sürdürülebilir tarım uygulamaları, atıkların yeniden dönüştürülerek 

değerlendirilmesi yeşil teknoloji başlığı altında birleştirilmiştir. Yeşil teknoloji, son zamanlarda 

giderek tehlikeli bir hal alan iklim değişikliği, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yetersiz 

olması, enerji kaynaklarının tükenmesi, zararlı kimyasal kullanımının fazla olması, doğal 

kaynakların yok olması gibi evrensel sorunlara çözüp üretmek için ortaya çıkan yeni bir 

tekniktir. Yeşil teknolojiyle birlikte daha az zararlı ya da zararsız kimyasal ürün kullanımı, 

yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim, zaman ve enerji tasarrufu sağlamak 

amaçlanmaktadır. Bu yüzden sürdürülebilir bir gelişim için vazgeçilmez bir araçtır. Bu 

teknolojilerden biri olan yeşil ekstraksiyon teknikleri de geleneksel ekstraksiyon tekniklerinin 

yerini alarak günümüzde giderek yaygınlaşmıştır. Ekstraksiyon işlemi, endüstriyel uygulamalar 

ve analitik çalışmalarda oldukça önemlidir. Ekstraksiyonun oldukça fazla kullanıldığı 

alanlardan biride gıdaların fonksiyonel özelliklerinin iyileştirilmesinde kullanılan antosiyanin, 

flavonoid, fenolik bileşik gibi biyoaktif bileşenlerin elde edilmesidir. Bu noktada, çalışılan 

ekstraksiyon tekniğinin çevre dostu olmasının yanı sıra, ekstrakte edilecek bileşik üzerinde 

meydana gelebilecek olumsuz etkileri de azaltması ciddi önem taşımaktadır. Yeşil ekstraksiyon 

yöntemleri geleneksel ekstraksiyon yöntemlerinin aksine düşük sıcaklık, kısa ekstraksiyon 

süresi, daha az ve çevreci solvent kullanımı ve daha yüksek verim sunması nedeniyle devrim 

niteliği taşımaktadır. Yeşil teknolojinin gelişimi ile birlikte ekstraksiyon prensipleri de 

değişmiştir. Bu gelişme aynı zamanda örnek hazırlamada da yeni yöntemler geliştirilmesine 

sebep olmuştur. Mikro ekstraksiyon, minyatürleştirme ve örnekleme, ayırma ve kantitasyon 

basamaklarının birleştirilmesinden bir metot elde edilmiştir. Bu yüzden örnek hazırlamada, 

klasik ekstraksiyon tekniklerinin yerini Mikrodalga-destekli ekstraksiyon, Ultrases destekli 

ekstraksiyon, Süperkritik sıvı ekstraksiyonu, Yüksek basınç destekli ekstraksiyon gibi yeşil 

ekstraksiyon teknikleri almıştır. Bu derlemede, son yıllarda sıklıkla kullanılan yeşil ekstraksiyon 

tekniklerinin prensipleri, avantajları ve kullanım alanları irdelenmiştir. 

Anahtar Kelime: Biyoaktif bileşik, Yeşil ekstraksiyon, Mikrodalga-destekli ekstraksiyon, 

Süperkritik sıvı ekstraksiyonu, Ultrases destekli ekstraksiyon  

 

Giriş 

Ekstraksiyon, bir çözelti ya da süspansiyon içerisindeki inorganik veya organik maddeleri bir 

başka çözücü yardımıyla ayırma işlemidir. Bilinenin aksine bir saflaştırma değil ayırma 

yöntemidir. Gerek endüstri uygulamalarında gerekse analitik çalışmalarda oldukça önemlidir 

(Kutlu, 2017). Özellikle gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ekstraksiyon tekniği 

mailto:pelingunc81@hotmail.com
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gıdaların fonksiyonel özelliklerinin zenginleştirilmesinde, besin değerinin yükseltilmesinde ve 

raf ömrünün uzatılmasında kullanılan biyoaktif bileşiklerin (fenolik bileşikler, antosiyanin, 

antioksidan) elde edilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra gıda 

işlemlerinden arta kalan atık ve yan ürünlerde yer alan biyoaktif bileşenlerin geri kazanılarak 

değerlendirilmesi de önemli rol almaktadır. Buradan elde edilen ekstraktların başka alanlarda 

ham madde olarak değerlendirilmesi sürdürülebilir gıda uygulamaları açısından da büyük önem 

taşımaktadır (Pagano ve ark., 2021). Biyoaktif bileşikler kadar, yapılarının zarar görmeden 

yüksek verimle elde edilmesi de önemlidir. Geleneksel ekstraksiyon yöntemlerinde uygulanan 

yüksek sıcaklık ve uzun ekstraksiyon süresi fitokimyasalların degradasyonuna neden olmaktadır 

(Zannou ve ark., 2022). Yıllardan beri kullanılan geleneksel ekstraksiyon yöntemlerinde uzun 

ekstraksiyon süresi, çevreye zararlı ve yüksek miktarda solvent kullanımı, daha az verim 

alınması gibi sebeplerden dolayı alternatif tekniklere yönelinmiştir. Son yıllarda Dünya 

genelinde yaşanan enerji kaynaklarının tükenmesi, ekolojik dengenin bozulması, kaynak 

kullanımının sınırlanması ile birlikte çalışmalar çevre dostu, yenilikçi ve geri dönüşüm odaklı 

yeşil teknoloji çalışmalarına odaklanmıştır. Yeşil teknoloji başlığı altında yapılan çalışmalarda 

çevre dostu solvent kullanımı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve kullanılan 

ürünlerin geri dönüştürülerek tekrar kullanılmasıyla birlikte hem Ülke ekonomisine hem de 

Ülke geleceğine yatırım yapıldığından çalışmalar devrim niteliği taşımaktadır. 

Yeşil Ekstraksiyon Teknikleri 

İnsanlarda çevre bilincinin giderek oluşmasıyla, son zamanlarda yeşil teknoloji kavramı daha 

da önem kazanmıştır. Bu teknolojiyle, zararlı kimyasal maddelerin üretimi ve tüketiminin 

azaltılması, harcanan enerji miktarının en aza indirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımının arttırılması daha yüksek verimli ürünler elde edilmesi amaçlanmaktadır (Kutlu, 

2021; Pagano ve ark., 2021).  

Tarım ve gıda endüstrilerinde, mahsullerin yetiştirilmesinden işlenmesine kadar ki süreçte 

birçok atık ve yan ürün oluşmaktadır (Sharma ve ark., 2022). Sıvı, katı ve gaz halindeki bu 

tarımsal yan ürünlerden her yıl 140 milyar ton biyokütle üretildiği tahmin edilmektedir. Atık 

maddelerin tüm kısımları (kabuk, sap, tohum, prina, posa) polifenoller, flavonoidler, tanenler, 

uçucu yağlar, doğal pigmentler, çeşitli organik asitler, vitaminler, lifler vb. gibi çeşitli biyoaktif 

bileşikler açısından oldukça zengindir (More ve ark., 2022). Tarımsal gıda yan ürünlerinden 

elde edilebilen tüm biyoaktif bileşikler son yıllarda sağlığa olan faydaları nedeniyle 

araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Polifenollerin kimyasal tespiti, gelişmiş ayırma teknikleri 

ve gelişmiş numune hazırlama tekniklerinin birleştirilmesini içermektedir. Numune hazırlama, 

hedef bileşiklerin seçici ve verimli ekstraksiyonu için çok önemli bir adımdır. Bitki matrisini 

sonraki analitik teknikler için uygun bir örneğe dönüştürür (Pagano ve ark., 2021). 

Araştırmaların giderek yaygınlaştırılması tüm durumlar için alternatif oluşturmaya başlamıştır. 

Örneğin karotenoidler yapısı gereği lipofilik çözücülerde (heksan, metanol, siklohekzan, eter 

veya alkoller gibi) çözünürler. Bu çözücüler sağlık açısından riskli olduğundan çok tercih 

edilmek istenmemektedir. Bu durum araştırmacıları karotenoidleri ektrakte etmek için yeşil 

çözücülerin ve yeşil ekstraksiyon tekniklerinin kullanımını keşfetmeye yönlendirmiş ve çalışma 

sonuçları incelendiğinde başarılı sonuçlar alındığı görülmektedir (Sharma ve ark., 2022). 

Yeşil ekstraksiyon teknikleriyle birlikte ekstraksiyonda kullanılan çözücülere alternatif daha 

çevre dostu yeşil çözücü kullanımına da yönelinmiştir. Bu çözücüler, toksisitesi düşük ya da 

yok, geri dönüştürülebilen, uçucu olmayan maliyeti düşük çevre dostu çözücülerdir. Su, yeşil 

çözücü sınıfında en yaygın kullanılan çözücüdür. Bunun dışında, son yıllarda derin ötektik 

çözücülerde, gıda materyallerinden biyoaktif bileşiklerin ekstraksiyonunda yaygın olarak 
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kullanılmaya başlanmıştır. Bu çözücüler ile yapılan ekstraksiyon çalışmalarının veriminde ciddi 

artışlar tespit edilmiştir (Kutlu ve ark., 2021; Zannou ve ark., 2022).  

Ekstraksiyon işleminin temel basamağı olan örnek hazırlama basamağında da yeni yaklaşımlara 

eğilim olmuştur. Mikro ekstraksiyon, minyatürleştirme ve örnekleme, ayırma ve kantitasyon 

basamaklarının birleştirilmesinden bir metot elde edilmiştir. Bu yüzden örnek hazırlamada, 

klasik ekstraksiyon tekniklerinin yerini Mikrodalga-destekli ekstraksiyon, Ultrases destekli 

ekstraksiyon, Süperkritik sıvı ekstraksiyonu, Yüksek basınç destekli ekstraksiyon gibi yeşil 

ekstraksiyon teknikleri almıştır (Kutlu, 2017; Armenta ve ark., 2019). Yeni ekstraksiyon 

yöntemleri, daha yüksek ekstraksiyon verimleri, daha kısa ekstraksiyon süreleri, çevre dostu ve 

daha az solvent kullanımı nedeniyle geleneksel ekstraksiyon yöntemlerine kıyasla 

laboratuvarlarda daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (Maravic ve ark., 2022).  

Şekil 1’de bu ekstraksiyon yöntemleriyle elde edilen biyoaktif bileşenler örneklendirilmiştir.  

 
Şekil 1: Yeşil ekstraksiyon yöntemleriyle elde edilen biyoaktif bileşenler  

(Kapadia ve ark., 2022) 

 

Mikrodalga Destekli Ekstraksiyon 

Mikrodalga destekli ekstraksiyon yönteminde, yüksek frekanslı elektromanyetik dalga ile 

materyalin ısıtılması ve uygulanan elektrik alan şiddetinin sonucunda iyonik bileşenler 

hareketlenir. İyonların hareketi matriks içine çözücü nüfuzunu arttırır ve böylece bileşenlerin 

çözülmesini kolaylaştırır (Baltacıoğlu ve ark., 2019). Mikrodalga destekli ekstraksiyon yöntemi 

iyonik iletim ve dipol rotasyona dayanmaktadır. İyonların elektrik alan etkisiyle hareket etmesi 

ve ısı üretme kabiliyeti iyonik iletimi oluştururken, dipol rotasyon ise su moleküllerinin yüksek 

frekans elektrik alanda hareket ederek, materyal içinde ısı oluşturmasına ve polarize olmuş 

molekülleri bir araya getirmeye dayanmaktadır. Bu mekanizmadan oluşan enerji, ısı şeklinde 

salınır. Nemin buharlaşması içeride basınç oluşturur, bu durum solventin daha iyi nüfus etmesini 

sağlar. Elektromanyetik dalgalar ekstraksiyon sırasında çözücü ve örneğin ısınmasını sağlar. Bu 

nedenle, kullanılan çözücünün mikrodalga enerjisini absorplama kapasitesi ve örnek ile çözelti 

arasındaki etkileşim oldukça önemlidir. Klasik yöntemlere kıyasla, düşük miktarda çözücü 

kullanımı, kısa ekstraksiyon süresi ve yüksek ekstraksiyon verimi gibi avantajlara sahiptir 
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(Yılmaz ve ark., 2021; Kutlu, 2017; Picot-Allain ve ark., 2021). Mikrodalga destekli 

ekstraksiyon iki farklı şekilde uygulanabilmektedir. Bunlardan ilki, kapalı kap uygulamaları 

olup burada sıcaklık ve basınç kontrol altındadır. Diğeri ise açık kap uygulaması olup, sistem 

atmosferik basınç altında tutulmaktadır. Kapalı kap uygulamaları daha çok uçucu bileşenlerin 

ekstraksiyonunda kullanılmaktadır. Açık kap uygulamaları kapalı sistemlere göre daha güvenli 

olup, aynı zamanda daha fazla örnek ekstrakte etme kapasitesi içermektedir (Kutlu, 2017). Şekil 

2’de mikrodalga ekstraksiyon düzeneği gösterilmiştir.  

 

 
 

Şekil 2. Mikrodalga ekstraksiyon düzeneği (Gomez ve ark., 2020) 

 

Süperkritik Sıvı Ekstraksiyonu (SFE) 

Kritik noktanın üzerindeki sıcaklık ve basınç değerine sahip akışkan maddeler “süperkritik” 

form olarak adlandırılır. Süperkritik akışkanlar, düşük viskozite ve yüksek yayınırlık 

özellikleriyle gazlara; yüksek yoğunluk ve çözme gücü ile sıvı maddelere benzedikleri için 

basınç ve sıcaklık değerlerinin değiştirilmesi ile kolaylıkla ayarlanabilirler. Bu akışkanların 

düşük viskozite ve yüksek yayılım göstermesi ekstraksiyon süresini de azaltır. Yüzey 

gerilimlerinin olmaması heterojen yapılı maddelerin gözeneklerine daha hızlı nüfus ederek 

ekstraksiyon verimini arttırır. Karbondioksit ucuz, saf halde bulunabilen, inert ve düşük 

toksisitesinden dolayı gıda proseslerinde yaygın kullanılan süper kritik akışkandır. Ekstraksiyon 

sonrasında kimyasal kalıntı bırakmaz. Karbondioksit, fonksiyonel ve biyolojik özelliklerini 

koruyarak biyoaktif bileşiklerin minimum düzeyde değişmesine izin verir ve oda sıcaklığında 

gaz olarak numunelerden kolayca dağılır (Pagano ve ark., 2021). Ekstraksiyonda temel 

parametreler basınç, sıcaklık ve süperkritik akışkanın akış hızıdır (Yılmaztekin ve ark., 2005; 

Picot-Allain ve ark., 2021). Bu yöntemde sıvı karbondioksit pompa yardımıyla istenen basınca 

ayarlanarak iletilir. Cihaz ceketli ısıtıcı yada akışkan sisteme verilirken bir ısı değiştirici plaka 

vasıtasıyla istenilen çalışma sıcaklığına ısıtılır. Cihazda bulunan materyal ile etkileşime girer, 

çalışma parametrelerine bağlı şekilde ekstrakte edebileceği bütün bileşikleri bünyesine toplar. 

Karışım daha sonra separatöre ulaşır, burada çözme gücünü yitiren akışkan kalıntı bırakmadan 

sistemden ayrılır (Sür, 2017). 
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SFE, hızlı ekstraksiyon süresi, toksik olmayan ve az miktarda organik çözücü kullanımı ile 

geleneksel solvent ekstraksiyonundan daha çevre dostudur. Ekstraksiyon sırasında ışık ve 

havanın etkisi olmadığından bileşiklerin bozulmasını azaltır. Aynı zamanda Gaz 

Kromatografisi, Süperkritik Sıvı Kromatografisi gibi kromatografik teknikler ile de 

birleştirilebilir (Pagano ve ark., 2021). Şekil 3’te süperkritik sıvı ekstraksiyon düzeneği 

gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 3. Süperkritik akışkan ekstraksiyon düzeneği (Gyóri ve ark., 2019) 

 

Basınçlı Sıvı Ekstraksiyonu 

Basınçlı sıvı ekstraksiyonu, sıcaklığı arttırarak çözünürlüğü artırma ve sıvıların yüksek basınçta 

çeşitli matrikslere daha iyi nüfuz etmesi avantajı ile katı/yarı katı ham maddeler için geliştirilmiş 

bir yöntemdir. Basınçtaki artış, atmosfer basıncında çözücülerin kaynama noktasının üzerindeki 

sıcaklıkların kullanılmasını kolaylaştırır. Ekstraksiyonun prensibi ekstraktın süperkritik 

koşullar, yüksek sıcaklık (50-200°C) ve basınç (10-15 MPa) altında organik çözücü ile 

ekstraksiyonuna dayanmaktadır. Bu koşullar altında, çözücünün yüzey gerilimi ve viskozitesi 

azalır, çözücünün matrikse nüfuz etmesini arttırır, böylece kütle transfer hızını ve difüzyonu 

arttırırken ekstraksiyon süresi ve çözücü miktarı azalır (Güler, 2021; Picot-Allain ve ark., 2021). 

Hücre, sabit bir ısı kaynağıyla ısıtılır. Solvent geçmeden hücrenin ısıtılması, uçucu bileşiklerin 

kaybına neden olur. Isıtma için geçen süre, ısı kaynağı ile hücre arasındaki temas seviyesine, 

hücre duvarının ısı transfer özelliklerine ve ayarlanan sıcaklığa bağlıdır. Ekstraksiyon 

çözücüsünü kendi sıcaklığında tutmak için bir basınç kaynağı gereklidir. Basınç, çözücünün sıvı 

fazda ayarlanan sıcaklıkta kalması ve çözücüyü zamanla hücreden geçirmesi için gereken değer 

sınırlarının üzerinde olmalıdır (Güler, 2021).  

Suyun sıcaklığı arttırıldığında etanole benzer bir polarite gösterir böylece düşük-orta polar 

yapıdaki bileşenleri çözebilir duruma gelir. Bu sistemde uygun bir basınçta sıcaklığın 

arttırılmasıyla, suyun yüzey gerilimi, dielektrik sabiti ve vizkozitesi azalır, oda koşullarında ve 

atmosferik basınç altında çözemediği pek çok bileşenin çözünürlüğünde de artış meydana gelir 

(Pagano ve ark., 2021; Nakilcioğlu ve Ötleş, 2014). Bundan dolayı literatürde 100°C’nin 

altındaki sıcaklıklarda bu teknik ile çalışılan su ekstraktındaki fenoller gibi kalıcı organik 

kirleticilerin (POPs) geri kazanımlarının oldukça önemli miktarlarda (>%90) olduğu 

belirtilmiştir. Ekstraksiyon sıcaklığı 200°C’nin üzerine çıktığında daha apolar bileşenlerin (bazı 

pestisitler vb.) ve düşük molekül ağırlıklı PAH’ların kantitatif ekstraksiyonuna imkân 

tanınmaktadır (Nakilcioğlu ve Ötleş., 2014). Çözücü olarak su kullanılması, organik solvent 

tüketiminin azaltılmasına, hızlı ekstraksiyon süresine ve düşük maliyetli endüstriyel 

uygulamalara uygun bir tekniktir. Bu gelişmiş yeşil teknik, geleneksel ekstraksiyon tekniklerine 

kıyasla daha kısa ekstraksiyon süresi, yeşil solvent kullanımı, ekstraksiyon verimliliği ve 

tekrarlanabilirlik açısından daha avantajlıdır (Ahmad ve ark., 2022; Pagano ve ark., 2021).  
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Şekil 4’te basınçlı sıvı ekstraksiyon düzeneği gösterilmiştir. 

 
 

Şekil 4: Basınçlı sıvı ekstraksiyon düzeneği (Fotsing ve ark., 2021) 

 

Ultrases Destekli Ekstraksiyon 

Ultrason katı, sıvı veya gaz ortamda mekanik titreşim düzeyi 20 kHz'den yüksek frekansa sahip 

insanların algılayabileceği frekansların ötesinde bir ses dalgası biçimidir (Pagano ve ark., 2021). 

Bu yöntemde örneğe 20 kHz üstündeki frekanslarla akustik titreşimler uygulanır. Bu titreşimler 

sıvının içinden geçtiğinde boşluk (kavitasyon) meydana gelir. Ultrasonik enerjinin neden 

olduğu kavitasyon olarak bilinen bu etki sıvı ortamda çok sayıda ufacık kabarcıklar üretir ve 

katıların mekanik olarak sarsılmasına neden olarak partiküllerin kopmasını sağlar. Bir bitki 

matrisinde kavitasyon, kütle transferini ve çözücü yayılımını artırarak matriksten içeri nüfuz 

etmeyi kolaylaştırır. Bitkisel dokuların hücre duvarları zarar görerek dokudaki çözünen 

maddenin çözücü içerisine dağılması kolaylaşmakta ve bununla birlikte maddelerin çözücüye 

transferi artmaktadır. En önemli avantajı hiç solvent kullanmamasıdır (Pagano ve ark., 2021; 

Turan ve ark., 2021). Şekil 5’de ultrason destekli ekstraksiyon düzeneği gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 5. Ultrason destekli ekstraksiyon düzeneği (Poyraz ve ark., 2021) 

 

Ultrasonik ekstraksiyonun prensibi; mekanik, kavitasyon ve termal etki sonucu, hücre duvarının 

parçalanması, partikül boyutunun küçültülmesi ve hücre zarında gerçekleşen kütle transferine 

dayanmaktadır (Demirdöven ve ark., 2021). Sıvıları oluşturan moleküller çekici kuvvetlerle bir 

arada durmaktadır. Ultrason dalgasının elastik bir ortam boyunca yayılması, yapısal 

moleküllerin uzunlamasına yer değiştirmesiyle bir basınç oluşturmaktadır. Sıvı fazı oluşturan 
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moleküller bu basınç etkisi ile bulundukları konumlardan çıkmakta ve kendilerini çevreleyen 

moleküllerle birleşmektedirler (Dedebaş ve ark., 2021). Düşük sıcaklık, toksik solvent 

kullanımının olmaması, kısa ekstraksiyon süresi daha az enerji gereksinimi ve yüksek 

ekstraksiyon verimi ile oldukça avantajlı ve çevre dostu bir yöntemdir (Rao ve ark., 2021).  

Vurgulu Elektrik Alan Ekstraksiyonu 

Enerji kaynaklarının azalmasıyla birlikte enerjiyi daha verimli kullanabilmek ya da yenilenebilir 

enerji kaynaklarına yönelmek için yeni teknikler ortaya çıkmıştır. Bunlardan bazıları; Ohmik 

ısıtma (OI), ılımlı elektrik alan (IEA), vurgulu elektrik alan (VEA), mikrodalga ve radyo frekans 

gibi yöntemler olup, elektriksel işlemlerin ısıl ve/veya ısıl olmayan etkilerinden yararlanarak 

gıdaların işlenmesi sağlanmaktadır. Yüksek frekans ve şiddette elektrik alanı uygulamasına 

dayanan vurgulu elektrik alan teknolojisi gıda kökenli patojen ve mikroorganizmaları kontrol 

altına almak için uygulanan, ısıl olmayan bir prosestir. Hem elektrik akım hem de elektriksel 

alan varlığında elektrik enerjisinin mikro saniye aralıklarla uygulanması hücre membranında 

geri dönüşümlü ya da kalıcı olarak gözenek oluşumu meydana getirmektedir (Çabas ve İçier 

2021). Şekil 6’da vurgulu elektrik alan ekstraksiyon düzeneği gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 6. Vurgulu elektrik alan ekstraksiyon düzeneği (Fan ve ark., 2022) 

 

Çizelge 1’de yeşil ekstraksiyon teknikleri ile yapılmış bazı çalışmalar özetlenmiştir. 

 

Çizelge 1. Yeşil ekstraksiyon teknikleri ile yapılan çalışmalar 
Matriks Ekstrakt Ekstraksiyon koşulları Kaynak 

  Mikrodalga destekli ekstraksiyon  

Yaban mersini 

posası 
Antosiyanin Su, sitrik asit (1%) 525 W, 3 dk. 

Ferreira ve ark., 

2020 

Spirulina 
Doğal pigmentler, 

fikobiliproteinler 

Hidroksietilamonyum asetat ve 2-

hidroksietilamonyum format), 62 W, 

pH 7.0, 2 dk. 

Rodrigues ve ark., 

2020 

Marshmallow Polisakkaritler Su, 57.32 W, 75℃, 26 dk. 
Hashemifesharaki 

ve ark., 2020 

İncir yaprakları 
polifenoller ve 

furanokumarinler 

Surfaktan bazlı solvent, 40℃, 10 dk., 

400 W 
Yu ve ark., 2020 
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Havuç posası Karotenoid Keten tohumu yağı, 165 W, 9.39 dak Elik ve ark., 2020 

  Süperkritik sıvı ekstraksiyonu  

Kakao kabuğu 

atığı 
Fenolik bileşikler 

Karbondioksit modifiyeli etanol, 2,5 

saat ekstraksiyon süresi, T=20°C, 

P=20 MPa 

Carmona ve ark., 

2018 

Şarap yapından 

kalan atıklar 
Polifenoller 

Karbondioksit modifiyeli etanol, 

T=60°C, P=25 Mpa, CO2 akış hızı 2 

ml/dk, etanol akış hızı 0,4 ml/dk 

Aresta ve ark., 

2020 

Biberiye 

Karnosik asit, 

rosmarinik asit, 

karotenoidler ve 

klorofiller. 

CO2, etanol:su (50:50, v/v), 25°C, 20, 

10, 10 ve 10 MPa (sırasıyla 

karotenoidler, karnosik asit, 

rosmarinik asit ve klorofil ) 

Lefebvre ve ark., 

2020 

Tatlı kestane 
Antioksidan ve 

polifenoller 
CO2, 15% etanol, 60°C, 350 bar Pinto ve ark., 2020 

Havuç tohumu Yağ CO2, 5.87% etanol, 70°C, 400 bar 
Priyanka ve 

Khanam, 2020 

  
Basınçlı sıvı (hızlandırılmış solvent) 

ekstraksiyonu 
 

Mango Mangiferin 

Sıcaklık (40, 60, 80°C), yeşil solvent 

(AC, EtOH, H2O), ısıtma süresi 5 dk, 

2 döngü ekstraksiyon, statik zaman 5 

dk. 40 s purge. 

Ahmad ve ark., 

2022 

Yabani iğde 
β-karoten ve α-

tokoferol 

Sıcaklık (60, 90, 120 150°C), yeşil 

solvent (EtOH, 2-metiltetrahidro 

furan), ısıtma süresi 5 dk, 1 döngü 

ekstraksiyon, statik zaman 10 dk. %30 

yıkama. 

Franquesa ve ark., 

2022 

Yaban mersini 

Antosiyanin, 

polifenol ve 

flavonoidler 

Aseton:Su:Asetik asit (70:29.5:0.5), 

20°C, 500 MPa 

Briones-Labarca 

ve ark., 2019 

Soğan kabuğu flavonoller 
%100 su, basınç 9–13.1 MPa, sıcaklık 

165°C, 15 dk, 1.5:2.5 numune: DE 

Campone ve ark., 

2018 

Domates 

kabukları 
Polifenoller 

Metanol (50%, hidroklorik asit ile 

asitlendirilmiş), 45°C, 5 dk., 600 Mpa 

Grassino ve ark., 

2020 

  Ultrason destekli ekstraksiyon  

Beyaz dut β-sitosterol CO2, 60°C, 200 bar, 120 dk 
Santos ve ark., 

2020 

Kırmızı pancar 

kökleri 

Betanin ve fenolik 

bileşikler 

β-siklodekstrin (%5) solüsyonu, 

ultrasonik banyo 28 kHz, 80 W, 30 dk. 

Tutunchi ve ark., 

2019 

Zeytin 

yaprakları 
Hidroksitirosol 

Derin ötektik çözücü (sitrik asit:glisin: 

su, 2:1:1), ultrasonik banyo, 35°C, 24 

saat 

Zurab ve ark., 

2020 

Prinç kepeği  

Fenolik bileşikler, 

antısiyaninler ve 

flavonoidler 

5 g toz + 100 mL %65 sulu etanol, 43 

kHz ultrason banyosu aspiratörü, süre 

40 dk, sıcaklık 51°C 

Peanparkdee ve 

ark., 2018 

Çilek Guavası 

kabuğu 

Flavonoid, 

karotenoid ve 

doğal renk 

pigmentleri 

Etanol (90%), 40°C, ultrasonik banyo 

40 KHz, 154 W, 90dk. 

Meregalli ve ark., 

2020 

  Vurgulu elektrik alan ekstraksiyon  

Tarçın Fenolik bileşikler 
5,12 kV voltaj, 40 darbe, etanol (1:10 

w/v), oda sıcaklığı 

Pashazadeh ve 

ark., 2020 
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Domates atıkları Likopen 5 kV/cm, 10 Hz, 20 ms darbe, aseton 
Pataro ve ark., 

2020 

Portakal kabuğu 
Naringin ve 

hesperidin 
5 kV/cm, 60 ms (20 vurgu of 3 ms), su 

Luengo ve ark., 

2013 

Mor patates Antosiyanin 
EVK 1-5 kV/cm, Süre 3 μs, Darbe 

sayısı 3-35. 

Puértolas ve ark., 

2013 

Yeşil alg Yağ 

20 kV/cm, 130 Hz, 6 ms darbe 

genişliği, 90 ml/dk akış hızı, 3 döngü, 

kloroform/metanol. 

Han ve ark., 2019 

 

Sonuç 

Gıda sektörü başta olmak üzere birçok alanda yaygın olarak kullanılan ekstraksiyon 

tekniklerinin çevre dostu olması için gerçekleştirilen çalışmalar incelendiğinde oldukça umut 

verici olduğu görülmektedir. Konuyla ilgili oldukça fazla çalışma olmasıyla birlikte yeşil 

tekniklerin farklı biyoaktif bileşenlerin ekstraksiyonunda farklı ürünlerde denenmesi 

gerekmektedir. Çalışma sonuçları incelendiğinde alternatif tekniklerin avantajları kadar 

dezavantajları olduğu da görülmektedir. Ancak geleneksel ekstraksiyon tekniklerine kıyasla 

birçok avantajı bulunmaktadır. Laboratuvar ölçekli yapılan bu çalışmaların endüstriyel boyuta 

getirilmesiyle gerek sürdürülebilir gıda uygulamaları açısından gerekse çevre bilinci açısından 

oldukça büyük yol katedilecektir. 
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Özet 
Fonksiyonel gıdalar, insan sağlığı üzerinde faydalı etkiler gösteren ve normal beslenmenin bir 

kısmını desteklemede hayati bir rol oynayan ürünlerdir. Bu sebepten günümüzde fonksiyonel 

gıdalar, gıda işlemenin en dinamik yeni alanlarından biri haline gelmiştir. Zeytin yaprağı 

ekstresi yüksek fenolik madde içeriği sebebiyle güçlü bir antioksidan, antimikrobiyal, ve 

antiviral kaynak olarak bilinmektedir.  Bu çalışmada zeytin yaprağı ekstresi kullanılarak 

zeytinyağına fonksiyonel bir özellik kazandırılması hedeflenmiş ve soğuk sıkım doğal 

zeytinyağının oksidasyon satabilitesi araştırılmış ve özellikle zeytin yaprağı ekstre ilavesi 

sonucunda oksidasyon özelliği değerlendirilmiştir. Farklı derişimlerde yağlara ekstre eklenmesi 

ile yağlarda gerçekleşen oksidatif değişimlerin gözlenmesi için, peroksit tayini ve UV-spektrum  

(UV232 ve UV270) analizleri yapılmıştır. Ayrıca ekstre ve yağların polifenolik madde 

kompozisyonları, LC-MS/MS ile gerçekleştirilmiştir. LC-MS/MS ile yapılan analiz sonucunda 

oleuropein maddesi en yüksek miktarda saptanan madde olmuştur. Zeytin yaprağı ekstresinde 

113994,20 µg/L oleuropein tespit edilirken zeytinyağında 244,27 µg/L değerinde tespit 

edilmiştir. En düşük peroksit değeri 6,81±0,51 meqO2/kg ile içerisinde zeytin yaprağı ekstresi 

bulunmayan birinci gün analizi yapılan saf zeytinyağında saptanmıştır. En yüksek peroksit 

değeri ise 97,98 ± 0,84 meqO2/kg ile on gün depolama sonrasında analizi yapılan 400 mg/L 

zeytin yaprağı ekstresi ilave edilen numunede saptanmıştır. Özgül soğurma değerlerini 

incelediğimizde, elde edilen konjuge-dien ve konjuge-trien değerlerine göre en yüksek 

oksidasyon stabilitesi saf zeytinyağında görülmüştür. 

Yapılan çalışma sonucunda zeytin yaprağı ekstresinin zeytinyağı oksidasyon satabilitesine 

olumsuz etki oluşturduğu ve oksidatif reaksiyonların hızlandığı tespit edilmiştir. Bunun sebebi 

zeytin yaprağı ekstresinde bulunan bazı fenolik, flavanoid, organik asitlerin vs. zeytinyağı 

içeriği ile ters sinerjik etki ettiği ve dış ortamdaki oksijeni yağ içerisine çekerek yükseltgenme 

potansiyeli bulunan yağdaki sübstituentlerin, oksidatif bozulmayı tetiklediği düşünülmektedir. 

Sinerjik etki sebebiyle ekstre ortamında polar ve apolar grupların birlikte bulunması yağların 

oksidatif stabilitesine olumsuz etki göstermiştir. Bunun önüne geçmek için yağlara benzer 

polaritede ekstraktif grupların ekstraksiyonu ve hatta izolasyonu sonrasında yağlarda 

kullanımının daha olumlu etki göstereceği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: fonksiyonel gıda, oksidatif bozulma, zeytin yaprağı ekstresi, zeytinyağı 

 

Abstract 
Functional foods are products that have beneficial effects on human health and play a vital role 

in supporting part of the normal diet. For this reason, functional foods have become one of the 

most dynamic new food processing areas. Olive leaf extract is known as a powerful antioxidant, 

antimicrobial, and antiviral source due to its high phenolic content. The purpose of this study 

was to give a functional characteristic to olive oil by using the extract of olive leaves. This study 

investigated the oxidation stability of cold-pressed natural olive oil and its oxidation properties 
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were evaluated, especially as a result of the addition of olive leaf extract. Peroxide determination 

and UV-spectrum (UV232 and UV270) analysis were performed to observe the oxidative 

changes in the oils by adding extracts to oils at different concentrations. 

In addition, chemical characterization of extracts and oils was performed by LC-MS/MS. As a 

result of the phenolic composition analysis made by LC-MS/MS, the oleuropein substance was 

the substance detected in the highest amount. While 113994.20 µg/L oleuropein was detected 

in olive leaf extract, it was detected at 244.27 µg/L in olive oil. The lowest peroxidation number 

was determined as 6.81±0.51 meqO2/kg in pure olive oil, which was analyzed on the first day 

without olive leaf extract. The highest peroxidation number was determined as 97.98 ± 0.84 

meqO2/kg in the sample to which 400 mg/L olive leaf extract was added, that was analyzed 

after ten days of storage. The highest oxidation stability was observed in pure olive oil when we 

examined the specific absorption values referred to as conjugated-diene and conjugated-triene 

values. As a result of the study, it was determined that olive leaf extract had a negative effect 

on the oxidation stability of olive oil and that oxidative reaction were accelerated. This is due 

to some phenolic, flavonoid, organic acids, etc. present in the extract of olive leaves. The 

substances are believed to act inversely synergistically with the olive oil content and the 

substituents in the oil, which have the potential to oxidize by attracting oxygen from the external 

environment into the oil, triggering antioxidative degradation. Due to the inverse synergistic 

effect, the simultaneous presence of polar and non-polar groups in the extract medium had a 

negative effect on the oxidative stability of the oils. To prevent this, it is thought that the 

extraction and even isolation of extractive groups with similar polarity to oils will have a more 

positive effect. 

Keywords: Functional food, Olive leaf extract, Olive oil, oxidative degradation. 

 

Giriş 

Sızma zeytinyağının toplam ağırlığının %98-99'unu yağ asitleri oluşturmaktadır. Özellikle oleik 

asit gibi tekli doymamış yağ asitlerinin yanı sıra düşük düzeylerde (%1–2) fenolikler, 

fitosteroller, tokoferoller ve skualen gibi diğer değerli bileşenler de içermektedir. Buna bağlı 

olarak sızma zeytinyağı besleyici özellikleri ve sağlık üzerindeki olumlu etkileri ile 

bilinmektedir (Romani, 2019). Polifenolik bileşiklerin metal iyonları ile reaksiyona girme 

özellikleri onlara prooksidan özellik kazandırmaktadır. Zeytinyağın günlük diyette tüketimi 

başta kalp-damar hastalıkları olmak üzere birçok sağlık riskini ortadan kaldırmaktadır. 

Damarlarda pıhtı oluşumunu önleyici, enfeksiyon giderici, kanserli hücrelerin oluşumunu 

azaltma ve engelleme, antimikrobiyal etki ve bağışıklık sistemini güçlendirme gibi sağlık 

açısından çok olumlu etkileri vardır (Köseoğlu O. 2011).  

Ancak, ışık, sıcaklık, enzimler, metaller, metalloproteinler, pigmentler ve mikroorganizmalar, 

dahil birçok katalitik sistem lipit oksidasyonuna sebebiyet vermektedir. Bu tür reaksiyonlar 

serbest radikal ve oksijen türlerini içermektedir.  Işıksız ortamda gerçekleşen otoksidasyon veya 

ışığın varlığında gerçekleşen fotooksidasyon gibi oksidatif bozulma sürecinde diğer etkenler de 

eşlik edebilir. Birincil oksidasyon ürünleri olarak hidroksiperoksitler, ikincil oksidasyon 

ürünleri olarak ise aldehitler, ketonlar, asitler ve alkoller oluşmaktadır. Yağın oksidasyon 

seviyesi, gıda endüstrisi için önemli bir kalite kriteridir. Yağların oksidasyonu sadece tadında 

değişiklik yapmakla kalmaz, aynı zamanda oksidasyon ürünlerinin oluşumu ile beslenme 

kalitesi ve güvenliği açısında sorunlar oluşturarak başta akciğer hastalıklarına yakalanma riskini 

artırmaktadır. Oksitlenmiş yağlar ve proteinler arasındaki tepkimeler enzim aktivasyonu 

kaybına, kahverengi pigmentlerin oluşumunun hızlanmasına,  histidin, lizin, triptofan ve 
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metionin gibi esansiyel amino asitlerin zarar görmesine neden olmaktadır. İkincil oksidasyon 

ürünleri ise protein çözünürlüğünü ve besin değerini de azaltmaktadır. Ayrıca lipid oksidasyonu, 

A, D, E ve K gibi bazı vitaminlerin besin değerlerinde azalmaya, yaşlanma, DNA hasarı, 

parkinsonizm, karsinogenez, tümör oluşumu gibi hastalıklar ve koroner kalp hastalıklarına 

neden olmaktadır (Yıldırım, 2009). Bu nedenle yağların depolanması esnasında oksidasyon 

reaksiyonlarının minimize edilmesi büyük önem arz etmektedir.  

Gennaro ve ark. (1998) farklı zeytinyağlarının fenolik bileşikleri ile ilgili yaptıkları araştırmada, 

yağda doğal olarak bulunan antioksidanlardan özellikle oleuropein, 3,4-DHPEA ve 3,4-

DHPEA-EA’in yağın raf ömrünü uzattığı ve ısıl işlemler sırasında bozulmaya karşı 

koruduklarını bulmuşlardır. Propolis ekstraktının balık yağında kullanıldığında oksidatif 

stabiliteyi sağlamada doğal bir antioksidan olarak etki gösterdiği  (Uçak, 2018), hızlandırılmış 

depolama sırasında ayçiçek yağının stabilize edilmesinde sarımsak ekstraktının güçlü bir 

antioksidan olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir (İqbal, 2005). Ananas meyve etinin özütü 

ve ananas kabuğunun özütü kızartma yağına 50ᵒC sıcaklığında (2:1) oranında eklenerek yağın 

peroksit değeri ölçülmüştür. Ananas meyve etinin ananas kabuğuna göre peroksit oluşumuna 

daha yüksek direnç gösterdiği ortaya çıkmıştır (Kusumawardani, 2018). Güçlü antioksidan 

madde özelliği taşıyan fenolik madde içerikli gıdaların yağların peroksit oluşumuna karşı iyi 

direnç oluşturduğu yapılan çalışmalardan da anlaşılmaktadır. 

2016 yılında yapılan bir çalışmada, zeytin yaprağından elde edilen birkaç ekstrakt analiz 

edilerek 7.87 ila 34.21 mg/g arasında polifenol ve yaprağın türüne bağlı olarak 2,79 ila 21,03 

mg/g oleuropein içerdikleri bulunmuştur. Zeytin yaprağında öne çıkan bu bileşen, enzimatik 

veya kimyasal hidroliz ile anglikon üretmesi ile bilinmektedir. Oleuropein maddesi antioksidan 

özelliği yüksek olan hidroksitirosol, ellajik asit ve glikoz formuna dönüşmektedir (Romani, 

2016). Oleuropein serbest radikal oluşum reaksiyonlarını kataliz eden lipoksigenazlar gibi 

çeşitli inflamatuvar enzimlerin Cu+2 ve Fe+2 gibi metal iyonlarını şelatlayarak enzim 

inhibisyonunu sağlayarak, serbest radikal oluşumunu önleyebilmektedir (Karaboğa, 2017). 

Oleuropein dışında zeytin yaprağında, triterpen olan oleanolik asit, maslinik asit, apigenin-7-O-

glikozit, flavonoid olan luteolin-7-O-glikozit, rutin ve hesperidin kalkonlar olarak da olivin-4'-

O-diglikozit, olivin, hidroksitirozol gibi birçok aktif bileşen bulunmaktadır (Rahmanian, 2015;  

Karaboğa, 2017). Hayvanlar üzerine yapılan çalışmalarda zeytin yaprağının antiaritmik, 

hipotansif ve bağırsak düz kası üzerinde spazmolitik etkilere sahip olduğu görülmüştür. 

Mantarlar ve bakteriler üzerine yapılan bazı çalışmalar neticesinde ise zeytin yaprağı ekstresinin 

antimikrobiyal etkisinin yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca bulundurduğu fenolik 

bileşenlerden dolayı kalp damar hastalıklarına iyi geldiği, kan basıncının düzelmesinde büyük 

etkisi oluğu bilinmektedir. Akciğer epitelyum hücrelerinde oluşan inflamasyonlar sonucu 

meydana gelen serbest radikalleri önleme özelliği sebebiyle de tedavide kullanımı önerilmiştir 

(Karaboğa, 2017).  Zeytin yaprağının yüksek miktarda polifenol ve oleuropein içermesi, ancak 

zeytinlerin işlenmesinden ve budama uygulamalarından elde edilen zeytin yaprağının 

değerlendirilmemesi, kesinlikle zeytin tedarik zincirinin bir israfı olarak kabul edilir. Bu bitkisel 

dokuların değerli bir besin kaynağı olması sebebiyle son yıllarda birçok çalışma zeytin 

yaprağının insan tüketimi için kullanımına odaklanmıştır. Hatta son yıllarda gıda endüstrisi 

tarafından zeytin yaprağı özleri yüksek besin içerikli fonksiyonel gıda üretiminde kullanılmaya 

başlamıştır (Massei, 2000). 

Bu çalışmada, soğuk sıkım doğal zeytinyağının oksidasyon stabilitesi incelenmiş ve özellikle 

zeytin yaprağı ekstre ilavesi sonucunda oksidasyon özelliği değerlendirilmiştir. Aynı zamanda 

zeytin yaprağı ekstresi kullanılarak zeytinyağına fonksiyonel bir özellik kazandırılması 

hedeflenmiştir. Farklı derişimlerde (0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 ve 400 ppm) zeytin 
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yaprağı ekstreleri zeytinyağlarına eklenerek numunelerin oksidasyon stabiliteleri kimyasal 

olarak incelenmiştir. Peroksit sayısı tayini ve UV-spektrum  (UV232 ve UV270) ile konjuge-dien 

ve konjuge-trien analizleri yapılmıştır. 

Materyal ve Metot 

Materyal 

Çalışmada kullanılan zeytin yaprağı Şanlıurfa yöresinden toplanmıştır. Soğuk sıkım doğal 

zeytinyağı ise Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ebrulim zeytinyağı tesisinden temin 

edilmiştir. 

Zeytin yaprağı ekstraktının hazırlanması  

Zeytin yapraklarında fenolik madde bakımından kalite kayıplarının yaşanmaması, 

mikrobiyolojik ve biyokimyasal reaksiyonların önlenmesi, raf ömrünün uzatılması için hasat 

sonrasında nemin azaltılması gerekmektedir (Bahloul, 2009; Boudhirioua, 2009). Bu amaç 

doğrultusunda zeytin yaprakları oda sıcaklığında 1 hafta kurutulmuş ve sonrasında öğütülerek 

toz haline getirilmiştir. Ekstraksiyon işleminde çözücü olarak etanol kullanılmıştır. 5 g zeytin 

yaprağı tozuna 100 mL etanol eklenerek 1 saat geleneksel ekstraksiyon yöntemi ile fenolik 

madde ekstraksiyonu gerçekleştirilmiştir. Filtre kâğıdında öz süzüldükten sonra döner 

buharlaştırıcıda etanolün uzaklaştırılması sonucunda zeytin yaprağı ekstraktı elde edilmiştir.  

Zeytin yaprağı özündeki fenolik maddelerin, zeytinyağı oksidasyon direncine etkisinin 

incelenmesi amacıyla ekstre içerisindeki oleuropein konsantrayonu baz alınmış ve 0, 50, 100, 

150, 200, 250, 300, 350 ve 400 ppm oleuropein/ekstre olmak üzere dokuz farklı derişimli 

numune hazırlanmıştır. Yağ oksidasyonunu hızlandırmak amacıyla numuneler 60ᵒC etüvde, 

kapların ağzı açık olacak şekilde bekletilmiştir. 1-10 gün arasında numune alınarak ölçümler 

yapılmıştır. 

Zeytin yaprağı ekstraktının ve zeytinyağının fenolik bileşen analizi 

Zeytin yaprağı ekstresinin ve saf soğuk sıkma zeytinyağının fenolik bileşen analizi Sıvı 

Kromatografi/Kütle Spekrofotometre (LC/MS-MS) ile yapılmıştır. Fenolik madde analizinde, 

DGU-20A3R gaz giderici, iki adet LC-20AD pompa, CTO-10ASVP kolon fırını ve SIL-20AC 

otomatik enjektöre sahip, çift MS cihazına bağlanmış Nexera Shimadzu UHPLC kullanılmıştır. 

Ayırma işlemi, 400C sıcaklıkta, C-18 Intersil ODS-4 (3.0mm x 100mm, 2µm) analitik kolonda 

gerçekleştirilmiştir. Elüsyon işlemi ise 2μL enjeksiyon hacmi ve 0.3mL/dk akış hızında, % 0,1 

Formik asit (A) ve % 0,1 Metanol/Formik asit (B) karışımından oluşan mobil faz ile gradient 

mod uygulanarak sağlanmıştır. İlk dört dakikada %95 mobil faz A’dan, % 95 mobil faz B’ye 

geçilmiştir.  Üç dakika boyunca mobil faz %95 B olacak şekilde sabit tutulduktan sonra 

7.01’inci dakikada ani mobil faz değişimi ile % 95 mobil faz A’ya geçilmiştir.  

Peroksit Sayısı Tayini 

Farklı zeytin yaprağı ekstre derişimlerinde hazırlanan zeytinyağı numunelerinin, iki gün 

aralıklarla on gün boyunca peroksit oluşumu incelenmiştir. Peroksit sayısı, titrimetrik analiz ile 

belirlenmiştir. Potasyum iyodürün yağdaki peroksit oksijeni ile oksitlenmesi sonucunda iyodun 

serbest hâle geçmesi ve serbest hâldeki iyodun tiyosülfat ile titre edilerek miktarının bulunması 

ilkesine dayanmaktadır. Böylece farklı zeytin yaprağı ekstresi miktarı içeren zeytinyağı 

numunelerinin oksidasyon stabilitesini belirlemek amacıyla peroksit sayıları belirlenmiştir. 

Etüvden çıkarılan ve içerisine farklı derişimlerde zeytin yaprağı ekstraktı katılmış zeytinyağı 

numunelerinden ayrı ayrı erlenlere 1 gr tartılmıştır. Üzerine 3/2 oranında hazırlanan asetik 

asit/kloroform çözeltisinden 25 ml ve 1 ml doymuş potasyum iyodür çözeltisi ilave edilmiştir. 

Erlenin ağzı kapatılarak 1 dakika süre ile çalkalanarak karışımın homojenleşmesi sağlanmıştır. 

Daha sonra 75 ml saf su eklenmiş ve 5dk karanlıkta bırakılmıştır. Süre sonunda 1ml %1’lik 
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nişasta çözeltisi ilave edilerek 0.1 M sodyum tiyosilfat (Na2S2O3) çözeltisi ile titre edilmiştir. 

Örneklerin peroksit değerleri Eşitlik 1’de verilen formüle göre hesaplanıp meqO2/kg cinsinden 

ifade edilmiştir (AOCS, 1997; Karaoğul, 2019; Karaoğul ve Alma, 2019) 

         PD (meqO2/kg) =
𝟏𝟎∗𝐕∗𝐅

𝐦
                                                                  

(1)                                                                                                                                                                                                                                         

Burada; V titrasyon hacmi (mL), F sodyum tiyosülfat çözeltisinin ayar faktörü, m ise yağın 

ağırlığıdır (g). 

UV Soğurma Analizi  

Soğuk sıkım doğal zeytinyağının depolanması sırasında meydana gelen konjuge-dien ve 

konjuge-trien oksidasyon ürünlerinin oluşumuna zeytin yaprağı ekstraktının etkisinin 

araştırılması amacıyla farklı miktarlarda zeytin yaprağı ekstresi içeren zeytinyağı 

numunelerinde UV spektrum analizi yapılmıştır. Lambert-Beer yasasına göre maksimum 

absorbans değeri oluştuğunda, yağ miktarı daha düşük absorbans değerine kadar izooktan ile 

seyreltilmiştir. Bunun sonucunda deney tüplerine 0,025 g yağ üzerine 10 ml izooktan 

eklendikten sonra homojen bir çözelti elde edilinceye kadar tüpler vorteks ile karıştırılmıştır. 

UV spektrum ölçümünde UV spektrofotometre (UV 1700 Pharma Spec, Shimadzu)  cihazı 

kullanılarak 232 nm (UV232-konjuge-dien) ile 270 nm (UV270-konjuge-trien) dalga boyları 

arasında numunelerin soğurma değerlerine bakılmıştır. Analizlerin ardından veriler 

absorbans/(gram/Litre) değerine göre hesaplanmıştır (Tateo, 1978).  

İstatistiksel analiz  

Çalışma beş tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlara standart sapma ve 

varyans analizi uygulanmıştır. 

 

Bulgular ve Tartışma 

Zeytin yaprağı ekstresi ve soğuk sıkma doğal zeytinyağında LC/MS-MS ile belirlenen biyoaktif 

bileşen madde miktarları (mg/L) Çizelge 1’de verilmiştir. LC/MS-MS fenolik madde analiz 

sonuçlarına göre zeytinyağı fenolik içeriğinin, zeytin yaprağı ekstresi fenolik içeriğine göre çok 

düşük olduğu görülmektedir. Zeytin yaprağı ekstresinde 113994,20 µg/L ile en yüksek miktarda 

saptanan madde oleuropein olurken, ikinci ve üçüncü en yüksek biyoaktif madde 2005,09 µg/L 

ile luteolin ve 1081,38 mg/L ile resveratrol olmuştur. Zeytinyağında ise en yüksek miktarda 

244,27 µg/L ile oleuropein, 238,9 µg/L ile kaemferol ve 185,67 µg/L ile alizarin saptanmıştır. 

Ekstreli zeytinyağı numunelerinin peroksit verilerine göre depolamaya bağlı ve zeytin yaprağı 

ekstre miktarının artmasına bağlı olarak zeytinyağı numunelerinin peroksit sayısında artış 

gözlemlenmiştir. Beklendiği üzere saf zeytinyağındaki doymamış bağların oksidasyonu 

nedeniyle depolamada peroksit değerleri artmıştır. Zeytin yaprağı ekstresinin zeytinyağı 

oksidasyon stabilitesine beklenenin aksine olumsuz etki ettiği saptanmıştır. Bunun sebebi 

olarak, zeytin yaprağı ekstresindeki bazı fenolik maddelerin zeytinyağı içeriği ile ters sinerjik 

etki ettiği ve ortamdaki oksijeni çekerek antioksidatif bozunmayı tetiklediği düşünülmektedir. 

En düşük peroksit sayısı 6,81±0,51 meqO2/kg ile içerisinde zeytin yaprağı ekstresi bulunmayan 

birinci gün analizi yapılan saf zeytinyağında saptanmıştır. En yüksek peroksit sayısı ise 97,98 ± 

0,84 meqO2/kg ile on gün depolama sonrasında analizi yapılan 400 ppm zeytin yaprağı ekstresi 

ilave edilen numunede saptanmıştır. Peroksit sayısının zeytin yaprağı ekstre derişimi arttıkça ve 

numune depolama süresi arttıkça arttığı saptanmıştır.  
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Şekil 1. Zeytin yaprağı ekstreli zeytinyağı numunelerinde zeytin yaprağı ekstre derişiminin ve 

depolanma süresinin peroksit değerine etkisi 

 

232 nm dalga boyunda özgül soğurma değeri kimyasal yapıda konjuge-dien miktarının oluşumu 

ile, aldehit ve ketonların oluşumu ise (acılık, istenmeyen uçucu aroma bileşenleri) 270 nm’de 

özgül soğurma değeri ile bağdaştırılmaktadır (Sarıca, 2015). 
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       Çizelge 1. Zeytin yaprağı ekstresi ve soğuk sıkma doğal zeytinyağında LC/MS-MS ile belirlenen biyoaktif bileşen madde miktarları (mg/L). 

Biyoaktif Bileşen 
ESI İyon 

Modu 
MRM 

Alıkonma 

Zamanı 
R2 Denklem 

Zeytin Yaprağı 

Ekstresi 

(µg/L) 

Zeytinyağı 

(µg/L) 

Kuarsetin neg 301,1>151 4,998 0,9990363 Y=(13,7831)X+(-146,951) 10,57 5,47 

Asetohidroksamik Asit pos 76,10>43,10 1,965 0,999363 Y = (150,982)X + (23,1833) 1,36 T.E 

Resveratrol pos 229,10>135,00 5,611 0,9978816 Y = (46,4361)X + (-1314,61) 1081,38 26,23 

Fumarik Asit neg 115,20>71,00 3,653 0,9989117 Y = (20,2986)X + (-762,592) 8,27 T.E. 

Gallik Asit neg 169,20>125,00 4,12 0,998971 Y = (65,3835)X + (-2699,84) 34,84 T.E. 

Kaffeik Asit neg 179,20>135,00 5,185 0,9956162 Y = (124,785)X + (-487,132) 115,21 2,01 

Floridzindihidrat neg 435,00>273,10 5,646 0,9986845 Y = (33,4069)X + (-1396,90) T.E. 58,18 

Oleuropein neg 539,10>377,20 5,573 0,9989262 Y = (25,9240)X + (-558,916) 113994,20 244,27 

4-Hidroksinamik Asit neg 163,20>119,00 5,51 0,9949564 Y = (13,1516)X + (717,421) 946,49 60,89 

Ellagik Asit neg 300,90>145,10 5,899 0,9995757 Y = (5,25903)X + (-1167,31) T.E. T.E. 

Mirisetin neg 317,10>150,90 5,746 0,9992188 Y = (37,0934)X + (2684,23) 11,29 19,34 

Protokateşuik Asit Ester neg 181,20>108,00 5,951 0,9943057 Y = (526,954)X + (23026,1) 0,22 0,63 

Silimarin neg 481,00>301,00 5,978 0,9947323 Y = (31,9969)X + (-1823,79) T.E. T.E. 

Bütein neg 271,10>135,00 5,841 0,9992028 Y = (49,3543)X + (367,917) 8,55 T.E 

Naringenin neg 271,10>150,90 6,056 0,9955044 Y = (317,241)X + (33733,3) 111,83 40,2 

Luteolin neg 285,20>132,90 6,153 0,9976786 Y = (34,6668)X + (3721,79) 2005,09 43,80 

Kaempferol neg 285,10>116,90 6,289 0,9993608 Y = (2,63905)X + (-206,494) 276,51 238,9 

Kurmin neg 367,00>149,00 6,516 0,9966966 Y = (227,706)X + (-10111,1) T.E. T.E. 

Timokinon neg 164,20>149,00 6,632 0,9991933 Y = (60,4553)X + (2285,92) T.E. 0,69 

Alizarin neg 239,20>210,90 6,857 0,998357 Y = (3,97487)X + (1614,23) 94,03 185,67 

Hidroksi Benzoik Asit neg 137,20>93,00 6,06 0,9989762 Y= (746,369)X + (6072,41) 71,57 1,10 

2-hidroksi-1,4-naftokinon neg 173,20>144,90 6,015 0,9943057 Y = (526,954)X + (23026,1) 0,78 2,01 

Salisilik Asit neg 137,20>93,00 6,063 0,9989762 Y = (746,369)X + (6072,41) 65,88 2,73 
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Şekil 2. Zeytin yaprağı ekstreli zeytinyağı numunelerinin UV 232 nm’de soğurma değerleri 

 

 

Şekil 3. Zeytin yaprağı ekstreli zeytinyağı numunelerinin UV 270 nm’de soğurma değerleri 

 

Özgül soğurma değerlerine bakıldığında, elde edilen konjuge-dien ve konjuge-trien 

değerlerinde en yüksek oksidasyon stabilitesi saf zeytinyağında görülmüştür. 232 nm dalga 

boyundaki soğurmayı incelediğimizde, zeytin yaprağı ekstresinin numune içerisinde 

derişiminin artması oksidasyon stabilitesinde küçük bir düşüşe neden olmuştur. Ancak 270 nm 

dalga boyundaki soğurmayı incelediğimizde grafikten de görüleceği üzere zeytinyağı içerisinde 

zeytin yaprağı ekstre miktarının artmasıyla konjuge-diene göre daha belirgin bir konjuge-trien 

oluşumu gözlemlenmiştir. Ekstrenin kimyasal içeriği, ileri bir oksidasyon sağlayarak lipidlerin 

kimyasal yapısındaki konjuge-dienlerin hızlıca konjuge-triene dönüşmesine sebebiyet verdiği 

düşünülmektedir.  Sonuç olarak, konjuge-dien ve -trien özgül soğurma değerleri incelendiğinde 

zeytin yaprağı ekstresinin zeytinyağı oksidatif stabilitesine karşı negatif etki gösterdiği 

gözlemlenmiştir. Zamana bağlı olarak konjuge-trien oluşumunu incelediğimizde ise üçüncü 

günden sonra konjuge-trien oluşumunda azalma meydana geldiğini söylenebilir. Muhtemelen, 

hızlandırılmış yağ oksidasyonu neticesinde, üçüncü depolama günü sonrasında meydana gelen 

ileri seviye yağ oksidasyonu sonrasında lipitler konjuge-trien kısımlarından parçalanarak 
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aldehit, keton, asit ve alkol gibi farklı kimyasal bileşenlere dönüşmüştür. Bu da konjuge-

trienlerin azalmasına sebebiyet vermiştir. 

Saracı (2015) ve Montesano (2004)’nun yağ oksidasyonu stabilitesi üzerine yaptığı çalışmalarda 

elde edilen bulgular bizim sonuçlarımızı destekler niteliktedir. Saracı (2015) doğal bitki 

ekstraktlarının kızartma yağlarının oksidatif stabilitesi üzerine etkisini araştırarak bazı bitki 

ekstraktlarının lipidlerin peroksit sayısının yükselmesine sebebiyet verdiğini açıklamıştır. 

Montesano (2004)  saf likopen maddesini natürel zeytinyağı, natürel sızma zeytinyağı ve rafine 

zeytinyağı olmak üzere üç farklı zeytinyağına ekleyerek zeytinyağının oksidasyon etkisini 

araştırmıştır. Yağlara likopen ilavesinin özellikle sızma zeytinyağı için fenolik maddelerde hafif 

bir azalma ve sadece sızma zeytinyağı için peroksit sayısında önemli bir değişim meydana 

getirdiğini ve yine sadece dördüncü hafta sonunda, likopen ilaveli natürel sızma zeytinyağı ve 

natürel zeytinyağının antioksidan aktivitesinin, karotenoid fraksiyonları eklenmemiş yağlardan 

daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada, soğuk sıkım zeytin yağına fonksiyonel bir özellik kazandırma doğrultusunda, 

zeytin yaprağı ekstre ilavesi sonucunda yağdaki peroksit değişimi ve UV-spektrum değerleri 

araştırılmıştır. Zeytin yağına ekstre ilavesi sonucunda yağın peroksit değerinde ve konjuge-trien 

değerlerinde belirgin bir artış gözlemlenmiştir. Konjuge-dien değerlerinde ise çok düşük bir 

artış saptanmıştır. Ancak depolama aşamasında, depolama süresinin artmasıyla peroksit ve 

konjuge-dien değerlerinde artış gözlenirken, konjuge-trien değerlerinde üçüncü günden sonra 

düşüş gözlemlenmiştir. Konjuge-trien değerinde düşüşün gözlemlenmesi hızlandırılmış 

oksidasyonun neticesinde lipid yapılarının parçalanmasına dayatılmaktadır. Zeytin yaprağı 

ekstresinin zeytinyağının oksidasyon stabilitesine olumsuz etkisinin, ekstre içerisinde bulunan 

farklı kimyasal özellikteki organik bileşenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bazı 

maddelerin zeytinyağı içeriği ile ters sinerjik etki ettiği ve dış ortamdaki oksijeni yağ içine 

çekerek yükseltgenme potansiyeli bulunan yağdaki sübstituentlerin antioksidatif bozulmayı 

tetiklediği düşünülmektedir. Farklı bir ekstraksiyon işlemi veya ekstraksiyon sonrasında ayırma, 

zenginleştirme veya izolasyon gibi ek işlemlerin ekstreye uygulanması ve antioksidatif 

bozulmayı tetikleyen maddelerin ekstre ortamından uzaklaştırılması sonucunda zeytinyağına 

eklenmesi, zeytinyağının peroksit stabilitesine daha olumlu etki edeceği düşünülmektedir. 
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Özet 
Nanoteknoloji bilimi kullanılarak malzeme ve imalat sektörü, çevre ve enerji, tıp ve sağlık 

sektörü, havacılık ve uzay araştırmaları, savunma sanayi, biyoteknoloji, tarım ve gıda gibi pek 

çok alanda kullanılmak üzere çeşitli nanopartiküller üretilmektedir. Günümüzde çevre bilinci 

ve sürdürülebilirlik kavramlarıyla birlikte nanoteknoloji alanında çevre dostu tekniklerin 

geliştirilmesine yönelik çalışmalara olan talep artmıştır. Her alanda olduğu gibi nanoteknolojik 

uygulamalarda da bu kavramları desteklemek için yeşil tekniklerin kullanımı ön plana 

çıkmaktadır. Nanopartikül eldesinde kullanılan yeşil sentez; bitkilerde bulunan indirgeyici ve 

stabilize edici biyoaktif bileşenlerin ajan olarak kullanıldığı, düşük maliyetli ve çevre dostu bir 

yöntemdir. Bu yöntem bitkilerin kolay bulunabilir olması, kimyasalların zararlı etkilerinden 

kaçınılması, büyük ölçekli üretime uygun olması, düşük maliyetli ve atık miktarının daha az 

olması gibi avantajları nedeniyle tercih edilmektedir. Ayrıca nanopartiküllerin sentezi için 

çeşitli sentetik yöntemler arasında biyolojik yöntemler basit, hızlı, toksik olmayan, güvenilir ve 

yeşil yaklaşımlar olarak kabul edilmektedir. Metalik nanopartiküller arasında, gümüş 

nanopartiküller fiziksel, kimyasal, biyolojik özellikleri ve uygulamaları ile büyük ilgi 

görmektedir. Bununla birlikte, gümüşün metalik ve bileşik formunun güçlü antimikrobiyal 

etkisinin bulunduğu uzun zamandır bilinmektedir. Gümüş nanopartikülllerin sentezi genellikle 

fiziksel, kimyasal ve yeşil yöntemler olmak üzere üç yolla gerçekleştirilmektedir. Kimyasal 

yöntem ile nanopartikül sentezi indirgeyici ve stabilize edici ajanların varlığında bir gümüş öncü 

tuz kullanılarak sulu bir ortamda yapılmaktadır. Bu yöntemde polivinilpirolidon gibi yüzey aktif 

maddelere ek olarak sodyum borohidrit, hidrazin ve sodyum sitrat gibi kimyasal maddeler 

kullanılmaktadır. Son yıllarda gümüş nanopartiküllerin sentezinde de kimyasal metotlara 

alternatif olarak yeşil sentez yöntemi dikkat çekmektedir. Bitki bazlı yeşil sentez yönteminde 

genellikle bitkilerin yaprakları, kökleri, çekirdekleri ve meyveleri gibi farklı kısımları 

kullanılabilmektedir. Bitki özlerindeki gümüş nanopartikül sentezinde fitokimyasallar, ortamda 

bulunan iyonik formdaki gümüş (Ag+) iyonlarını metalik gümüş (Ag0)’e indirgeyerek stabil 

özellikte gümüş nanopartükülleri oluşturmaktadır. Bu bağlamda nanopartikül üretiminde basit, 

toksik olmayan ve çevre dostu bir alternatif olan yeşil sentez yönteminin geliştirilmesinin 

nanoteknoloji alanında önemli bir adım olduğu düşünülmektedir. Sürdürülebilir bir biyolojik 

yöntem olan yeşil sentezin, fiziksel ve kimyasal yöntemlere göre daha avantajlı olduğu 

bilinmektedir. Bu çalışmada farklı bitkisel kaynaklardan elde edilen gümüş nanopartiküllerin 

yeşil sentezi, karakterizasyonu ve antimikrobiyal etkinliği derlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: nanopartikül, yeşil sentez, gümüş nanopartikül, antimikrobiyal etkinlik 
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Giriş 

Nanoteknoloji, nanometre boyut ölçeğinde (1-100 nm) gerçekleştirilen işleme, ölçüm, tasarım, 

modelleme ve düzenleme gibi çalışmalara olanak veren bilim dalı olarak tanımlanmaktadır 

(Shah ve ark., 2015; Roy ve ark., 2019; Beykaya ve Çağlar, 2016). Nanopartiküller (NP'ler), 

nanoteknolojinin temel yapı taşları olarak bilinmektedir (Yusuf, 2019). Nanopartiküllerin 

sentezi fiziksel, kimyasal ve biyolojik olmak üzere çeşitli yöntemler kullanılarak 

gerçekleştirilmektedir (Wang ve ark., 2007; Horwat ve ark., 2011). Son zamanlarda 

nanopartikül sentezinde kullanılan fiziksel ve kimyasal yöntemlerde enerji tüketiminin yüksek 

olması, toksik ve zararlı kimyasalların salınması ve karmaşık ekipman/sentez koşullarının 

kullanılması ile ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle bu yöntemlere alternatif olarak yeşil sentez 

yöntemine yönelim artmaktadır (Gudikandula ve Maringanti, 2016; de Souza ve ark., 2019; 

Ying ve ark., 2022). Biyolojik sentez olarak da bilinen yeşil sentez yönteminde toksik 

kimyasallar kullanılmadığı için güvenli olarak kabul edilmektedir (Nabikhan ve ark., 2010; 

Korkmaz ve ark., 2022). Genellikle bitkilerin yaprakları, kökleri, çekirdekleri ve meyveleri gibi 

farklı kısımlarının kullanıldığı yeşil sentez yöntemi temiz, güvenli ve çevre dostu olarak 

bilinmektedir (Vorobyova ve ark., 2022).  

Gümüşün antik çağlardan beri küf, virüs ve bakterilere karşı güçlü antimikrobiyal aktivite 

gösterdiği ve pek çok alanda güvenle kullanıldığı bilinmektedir (Beykaya ve Çağlar, 2016; 

Castangia ve ark., 2017). Son zamanlarda ise gümüş solüsyonuna yenilikçi bir alternatif olarak 

gümüş nanopartiküller ön plana çıkmaktadır. Günümüzde tıbbi uygulamalar, gıda güvenliği, 

dezenfeksiyon ve su arıtma gibi geniş bir uygulama yelpazesinde gümüş nanopartiküller ile ilgili 

çalışmalar yürütülmektedir (Castangia ve ark., 2017). Gümüş nanopartiküller özellikle son 

yıllarda, yüzey alanı-hacim oranlarının yüksek olması ve farklı fiziksel/kimyasal özellikleriyle 

antimikrobiyal ajan olarak büyük ilgi görmektedir (Khan ve ark., 2018; Lee ve Jun, 2019). Bu 

çalışmada farklı bitkisel kaynaklardan elde edilen gümüş nanopartiküllerin yeşil sentezi, 

karakterizasyonu ve antimikrobiyal etkinliği derlenmiştir.  

Gümüş Nanopartiküllerin Üretim Yöntemleri 

Gümüş nanopartiküllerin sentezi için fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemler kullanılmaktadır 

(Gamboa ve ark., 2019; de Souza ve ark., 2019; Çiftçi ve ark., 2021). Bu yöntemler, Şekil 1'de 

gösterildiği gibi yukarıdan aşağıya “top down” ve aşağıdan yukarıya “bottom-up” olmak üzere 

temelde iki gruba ayrılmaktadır (Ijaz ve ark., 2022; Nadaf ve ark., 2022). 

Yukarıdan aşağıya (top down) yaklaşımı: Boyut küçültme olarak da bilinen yukarıdan 

aşağıya sentez yöntemi, malzemeye mekanik öğütme ve aşındırma gibi mekaniksel ve/veya 

kimyasal işlemler ile dışarıdan enerji verilmesi sonucunda malzemenin nano boyutta küçük 

parçalara ayrılması prensibine dayanmaktadır (Beykaya ve Çağlar, 2016). Fiziksel metot ile 

nanopartikül üretimi bu prensip ile gerçekleştirilmektedir. Yukarıdan aşağıya yöntemlerde, kitle 

halindeki Ag metalinin boyutu mekanik olarak nano seviyeye düşürülmektedir (Ijaz ve ark., 

2022).  

Aşağıdan yukarıya (bottom-up) yaklaşımı: Aşağıdan yukarıya sentez yaklaşımının temeli 

atomlar veya moleküller ile organik veya inorganik yapı inşa etmeye dayanmaktadır. Bu 

yöntemde atomik veya moleküler boyuttaki yapılar kimyasal reaksiyonlar ile büyütülerek 

partikül oluşumu sağlanmaktadır (Beykaya ve Çağlar, 2016). Bu yaklaşımda nanopartikülleri 

sentezlemek için kimyasal ve yeşil sentez teknikleri kullanılmaktadır (Ijaz ve ark., 2022). 
Kimyasal yöntem ile AgNP sentezi indirgeyici ve stabilize edici ajanların varlığında bir gümüş 

öncü tuz kullanılarak sulu bir ortamda yapılmaktadır. Bu yöntemde polivinilpirolidon gibi yüzey 

aktif maddelere ek olarak sodyum borohidrit, hidrazin ve sodyum sitrat gibi kimyasal maddeler 
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kullanılmaktadır (Raota ve ark., 2019). Kimyasal yöntemlerde ihtiyaç duyulan daha fazla enerji, 

yüksek basınç, sıcaklık ve kimyasallar bu sentez yöntemlerinin dezavantajını göstermektedir 

(Karahan ve Çölgeçen, 2021). Bu nedenle günümüzde nanopartiküllerin sentezinde kimyasal 

metotlara alternatif olarak yeşil sentez yöntemi dikkat çekmekte ve bu alanda yapılan çalışmalar 

hız kazanmaktadır (Acay ve ark., 2019). Yeşil sentezde bitkilerde bulunan protein, vitamin, 

karboksilik asit, karbohidrat, saponin, polifenol ve amidler gibi biyoaktif bileşikler, indirgeyici 

ve stabilize edici olarak işlev görmektedir. Böylece kimyasal tekniklerde kullanılan tehlikeli ve 

biyolojik olarak parçalanamayan indirgeyici ve yüzey aktif maddelerin kullanımı 

sınırlandırılmaktadır (Ali ve ark., 2021).   

 
Şekil 1. Nanopartiküllerin sentezi için kullanılan farklı yaklaşımlar 

(Ramkumar ve ark., 2016; Lee ve Jun, 2019; Taha, 2022; Andaç ve ark., 2022). 

Yeşil Sentez Tekniği ile Nanopartikül Eldesi 

Yeşil sentez; nanopartikül eldesinde bitkilerde bulunan indirgeyici ve stabilize edici biyoaktif 

bileşenlerin ajan olarak kullanıldığı, düşük maliyetli ve çevre dostu bir teknik olarak 

tanımlanmaktadır (Raota ve ark., 2019).  Bu teknik elde edildiği bitkilerin kolay bulunabilir 

olması, kimyasalların zararlı etkilerinden kaçınılması, büyük ölçekli üretim için uygunluğu, 

düşük maliyetli ve atık miktarının az olması gibi avantajları nedeniyle literatürde dikkat 
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çekmektedir (Bayğu, 2020; Doğanyiğit ve ark., 2019). Yeşil sentezde genellikle bitkilerin 

yaprak, kök, çekirdek ve meyve gibi farklı kısımları kullanılabilmektedir (Acay ve ark., 2019). 

Bitki özlerindeki gümüş nanopartikül sentezinde fitokimyasallar, ortamda bulunan iyonik 

formdaki gümüş (Ag+) iyonlarını metalik gümüş (Ag0)’e indirgeyerek stabil özellikte 

AgNP'lerin oluşumunu sağlamaktadır (Acay ve ark., 2019; Bayğu, 2020). Bitki özütü, AgNO3 

sulu çözeltisine eklendiğinde, Ag+ iyonları AgNP’lere indirgenmektedir (Korkmaz, 2019). 

Temel sentez mekanizması Şekil 2'de gösterildiği gibi indirgeme, büyüme/çekirdeklenme ve 

stabilizasyon olmak üzere üç adımda gerçekleşmektedir (Vishwanath ve Negi, 2021). 

 

 
 

Şekil 2. Gümüş nanopartiküllerin sentezi 

(Singh ve ark., 2018; Gamboa ve ark., 2019; Vishwanath ve Negi, 2021). 

 

 

Gümüş Nanopartiküllerin Karakterizasyonu 

Gümüş nanopartiküllerin sentezlenmesinin ardından karakterizasyon analizlerinin yapılması 

gerekmektedir. Bu analizler nanopartiküllerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin ölçülmesini 

ifade etmektedir (Vishwanath ve Negi, 2021). Nanopartiküllerin karakterizasyonu amacıyla 

çeşitli yöntemler kullanılmaktadır Yaygın olarak kullanılan karakterizasyon teknikleri: 

ultraviyole görünür spektroskopi (UV-VIS), taramalı elektron mikroskobu (SEM), geçirimli 

elektron mikroskobu (TEM), atomik kuvvet mikroskopisi (AFM), X-ışını toz difraksiyonu 

(XRD), fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi (FTIR), indüktif eşleşmiş plazma kütle 

spektroskopisi (ICP-MS), dinamik ışık saçılımı (DLS), enerji dağılımlı spektroskopi (EDS), 

brunauer-emmett-teller tekniği (BET) olarak bilinmektedir (Karahan ve Çölgeçen, 2021; 

Vishwanath ve Negi, 2021). Çizelge 1’de nanopartiküllerin karakterizasyon yöntemleri, ölçülen 

özellikleri ve bulguları yer almaktadır.  
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Çizelge 1. Gümüş nanopartiküllerin karakterizasyon yöntemleri ve bulguları  

    (Vishwanath ve Negi, 2021; Karahan ve Çölgeçen, 2021) 

Karakterizasyon 

Yöntemi 
Ölçülen Özellik Bulgular 

Ultraviyole-görünür 

bölge spektroskopi 

(UV-VIS) 

Absorbans 
NP'lerin şekli, boyutu ve konsantrasyonu 

hakkında bilgi sağlamaktadır. 

SEM Elektron saçılması 

AgNP'lerin morfolojisi belirlenir ve 

görüntülerden histogram elde edilmektedir. 

Elde edilen NP’lerin ölçümü ve sayımı manuel 

olarak yapılır. 

TEM Elektron saçılması 

Sentezlenen NP'lerin morfolojisi, boyutu, şekli 

ve dağılımı hakkında bilgi vermektedir. SEM 

ile karşılaştırıldığında daha iyi çözünürlük 

sağladığı görülmektedir. 

FTIR 
NP'lerin titreşim 

özellikleri 

NP'lerin yüzey bileşimi hakkında fikir 

sunmaktadır. AgNP’lerin oluşturduğu farklı 

kimyasal bağları karakterize etmektedir. 

XRD 
Sentezlenen NP'lerin X-

ışını kırınım paterni 

Sentezlenen NP'lerin yapısı ve boyutu hakkında 

fikir vermektedir. Ayrıca NP'lerin kristalliği ve 

fazı hakkında bilgi sağlamaktadır. 

Enerji dağılımlı 

spektroskopi 

Bir elektron demetinden 

yayılan X-ışınlarının 

sayısı ve enerjisi 

NP'lerin yüzey bileşimini analiz etmeye 

yardımcı olmaktadır. 

ICP-MS 

NP'lerin yüzeyinde 

bulunan çeşitli 

elementlerin kütle yük 

oranı 

Sentezlenmiş NP'lerin yüzeyinde (yüzey 

bileşimi) bulunan elementlerin tanımlanmasına 

ve ölçülmesine yardımcı olmaktadır. Ag+ 

iyonlarının konsantrasyonunu belirlenmesini 

sağlamaktadır. 

 

Gümüş Nanopartiküllerin Antimikrobiyal Etkisi 

Gümüşün metalik ve bileşik formunun güçlü antimikrobiyal etkisinin olduğu ve çeşitli bulaşıcı 

hastalıklara neden olan çok sayıda mikroorganizmayı inaktive edebilen güçlü bir antimikrobiyal 

ajan olarak kabul edildiği bilinmektedir (Chernousova ve Epple, 2013; Cansız ve Kırmusaoğlu, 

2018; Ali ve ark., 2021). Antik çağlarda su ve sütün içine atılan gümüş paraların oda 

sıcaklığında ürünlerin raf ömrünü uzattığı bildirilmektedir. Ayrıca Rus MIR uzay istasyonunda 

ve NASA uzay mekiğinde kullanılan sularda gümüşün antimikrobiyal ajan olarak kullanıldığı 

belirtilmektedir (Beykaya ve Çağlar, 2016). Gümüş gibi güçlü antimikrobiyal aktivitesi 

kanıtlanan AgNP'lerin de çeşitli alanlarda geniş kapsamlı uygulamaları bulunmaktadır 

(Mukherjee ve ark., 2001; Indira, 2011; Indira ve ark., 2012; Indira ve ark., 2013). Bunun yanı 

sıra sıcaklık, pH, mikroorganizma türü ve Ag konsantrasyonu gibi faktörlerin AgNP'lerin 

antimikrobiyal aktivitesini etkilediği bildirilmektedir (Meng ve ark., 2014).  

Çizelge 2’de farklı bitki materyallerinden sentezlenen gümüş nanopartiküller ve antimikrobiyal 

aktivitelerinin incelendiği çalışmalara bakıldığında, yeşil sentez ile elde edilen nanoprtiküllerin 

oldukça yüksek antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu görülmektedir. AgNP'lerin gerçek 

antimikrobiyal mekanizması tam olarak bilinmemesine rağmen farklı spesifik teoriler 

bulunmaktadır (Abdel-Raouf ve ark., 2017). Sondi ve Salopek-Sondi (2004) AgNP'lerin, 

mikroorganizmaların hücre duvarına yapışarak hücre içine doğru nüfuz etmesi ile hücre zarının 

bütünlüğünü yok ederek hücre ölümünün gerçekleşmesine neden olduğu ifade etmişler ve 

mikroorganizmaların hücre yüzeyinde oluşan küçük çukurlardan dolayı hücre zarının zarar 
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gördüğü bildirmişlerdir. Başka bir çalışmada ise AgNP'ler tarafından oluşturulan serbest 

radikallerin hücre zarını parçalayarak hücre ölümüne neden oldukları rapor edilmiştir 

(Danilczuk ve ark., 2006). 

Çizelge 2. Farklı bitki materyallerinden sentezlenen gümüş nanopartiküller ve antimikrobiyal 

aktiviteleri 

Biyolojik Kaynak Boyut (nm) Antimikrobiyal Aktivite Kaynaklar 

Rehmannia 

glutinosa 

(Çin bitki türü) 

30 nm  

Kimyasal yöntemle sentezlenen 

AgNP'lere kıyasla E.coli üzerinde daha 

yüksek antibakteriyel etki göstermiştir.  

Yong ve ark., 

2020 

Brillantaisia patula, 

Crossopteryx 

febrifuga ve Senna 

siamea 

(Kongo bitki türleri) 

45, 47 ve 

115 nm 

Gümüş nanopartiküllerin S.aureus, E.coli 

ve P.aeruginosa’ya karşı antibakteriyel 

aktivite gösterdiği belirlenmiştir.  

Kambale ve 

ark., 2020 

Zizyphus spina 

christi L.  

(Dikenli hünnap) 

21.5 – 59.67 

nm 

S. aureus, Acinetobacter sp., P. 

aeruginosa ve E.coli’e karşı minimum 

inhibitör konsantrasyonu (MIC) ve 

minimum bakterisidal konsantrasyon 

(MBC) değerleri (MIC-MBC) sırasıyla 

45-57 μg/mL, 49- 61 μg/mL, 63-90 μg/mL 

ve 59-82 μg/mL olarak tespit edilmiştir.  

Halawani, 

2017 

Üzüm ve portakal 

atıkları 

Üzüm 

atıklarından: 

AgNP: 3- 14 

nm  

Portakal 

atıklarından: 

AgNP: 5–50 

nm 

E. coli ve L. monocytogenes bakterilerine 

karşı en yüksek antimikrobiyal aktiviteyi 

üzüm atıklarından elde edilen AgNP'lerin 

gösterdiği saptanmıştır. 

Soto ve ark., 

2019 

 

Çemen otu 20-40 nm  

Ultrason tekniği ile sentezlenen 

nanopartiküllerin, manyetik karıştırma ile 

üretilen nanopartiküllere (∼40 nm) kıyasla 

daha küçük boyutlara (∼20 nm) sahip 

olduğu görülmüştür.       

Ultrason destekli nanopartiküller, 

manyetik karıştırma ile üretilen 

nanopartiküllere kıyasla daha yüksek 

stabilite, antibakteriyel ve antioksidan 

aktivite göstermiştir. 

Deshmukh ve 

ark., 2019 

Clitorea ternatea 

(Mavi kelebek 

Sarmaşığı) 

18-50 nm 

Geri akış yöntemine kıyasla ultrason 

tekniğiyle nanopartikül eldesinde, daha 

kısa sentez süresi ve daha küçük parçacık 

boyutu tespit edilmiştir. 

Fatimah ve 

ark., 2020 

Üzüm yaprakları 18.53 nm 

Elde edilen AgNP’lerin sırasıyla 0.314, 

0.078 ve 0.334 g/mL 

konsantrasyonlarında E. coli, S. aureus ve 

Candida albicans patojenlerine karşı etkili 

olduğu bildirilmiştir. 

Acay ve ark., 

2019  

 

Helicteres isora  16–95 nm 

AgNP'lerin, hem Gram-negatif hem de 

Gram-pozitif bakterilere karşı iyi 

antibakteriyel aktivite sergilediği 

saptanmıştır. 

Bhakya ve 

ark., 2016 
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Artocarpus 

heterophyllus Lam. 

(Dutgiller 

familyasına ait 

tropikal meyve) 

10.78 nm 

AgNP'lerin, gram-pozitif (B. cereus, B. 

subtilis ve S. aureus) ve gram-negatif (P. 

aeruginosa) mikroorganizmalara karşı 

oldukça güçlü antibakteriyel aktivite 

gösterdiği tespit edilmiştir. 

Jagtap ve 

Bapat, 2013 

Tarçın 20-30 nm 

Elde edilen gümüş nanopartiküllerin S. 

aureus,   E. coli, P. aeruginosa ve B. 

cereus’a karşı antibakteriyel aktiviteleri 

belirlenmiştir. 

Premkumar 

ve ark., 2018 

Pırasa 38 nm  

Sentezlenen AgNP'lerin S. aureus ATCC 

29213, B. subtilis ATCC 11774 E. coli 

ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853 

ve Candida albicans üzerinde minimum 

inhibisyon konsantrasyonları sırasıyla 

1.25, 0.625, 2.50, 1.25 ve 0.312 mg/mL 

olarak tespit edilmiştir. 

Hatipoğlu, 

2022 

Cucumis 

prophetarum 

 

30-50 nm  
S. aureus ve S. typhi’na karşı 

antibakteriyel aktiviteleri belirlenmiştir. 

Hemlata ve 

ark., 2020 

Berberis vulgaris 

 
30-70 nm 

Gümüş nanopartiküllerin gram-negatif 

bakteriler (E. coli) üzerindeki 

antibakteriyel etkisinin, gram-pozitif 

bakterilere (S. aureus) göre daha yüksek 

olduğu bildirilmiştir.  

Behravan ve 

ark., 2019 

Gongronema 

Latifolium 
19 nm 

Elde edilen gümüş nanopartiküllerin, 

gram-negatif mikroorganizmalara karşı 

Ciprofloxacin'den (standart bir antibiyotik 

ilaç) 23.50 mm daha fazla antimikrobiyal 

aktivite sergilediği belirtilmiştir. 

Aisida ve 

ark., 2019 

 

Sonuç 

Nanopartiküllerin eldesinde basit, toksik olmayan ve çevre dostu bir yöntemin geliştirilmesi, 

nanoteknoloji alanında önemli bir adımdır. Metalik nanopartiküller arasında, gümüş 

nanopartiküller fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ve uygulama alanları nedeniyle büyük 

ilgi görmektedir. Yakın zamana kadar nanopartiküllerin üretimi için genellikle fiziksel ve 

kimyasal sentez yöntemlerinin kullanıldığı bilinmektedir. Ancak bunların çevre ve insan sağlığı 

için toksik olduğu kanıtlanmıştır. İklim değişikliği ve küresel ısınmanın artmasıyla birlikte, 

endüstride yeşil sentez yöntemlerine olan ilgi artmıştır. Yapılan literatür çalışmaları yeşil 

sentezin umut verici bir teknik olduğunu doğrulamaktadır. Bitkilerde bulunan alkaloidler, 

polisakkaritler, alkollü bileşikler, vitaminler ve amino asitler gibi çeşitli moleküller AgNP'leri 

biyolojik olarak indirgeme, oluşturma ve stabilize etme yeteneğine sahiptir. Farklı bitkilerden 

elde edilen gümüş nanopartiküller, farklı mikroorganizmalara karşı antimikrobiyal aktivite 

göstermektedir. Ayrıca gümüş nanopartiküllerin boyutları küçültülerek antimikrobiyal 

aktiviteleri arttırılabilmektedir. Bu özellikleri nedeniyle bitkilerden elde edilen gümüş 

nanopartiküller endüstriyel olarak kullanım potansiyeline sahiptir.  
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Özet 

Bitkisel yağlar en temel besin kaynaklarından biridir. Gelişen gıda teknolojisine uygun olarak 

yağ elde edilen yağlı hammaddelerin kaynakları artmış ve bitkisel yağlar zenginleştirilmiştir. 

Bitkisel yağ üretim süreçleri teknolojik yöntemler ile desteklenmekte ve kontrol 

parametrelerinin ölçümü ve yönetilmesi ile gıda güvenilirliği, kalitesi, izlenebilirlik ve 

sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. Bitkisel yağ üretiminde izlenebilirlik ürünün başından geçen 

tüm süreçler hakkında bilgi verdiği gibi yağın kalitesi ve gıda güvenilirliği açısından da 

elzemdir. İzlenebilirlik ile gıda güvenilirliğinin sağlandığı, izlenebilir ve sürdürülebilir bitkisel 

yağa talep de artmaktadır. Son yıllarda bitkisel yağ üretiminde, yalın üretim tekniklerinin 

uygulanması, kalite ve markalaşma bilincinin oluşması, atıkların katma değerli ürünlere 

dönüştürüldüğü yöntemlerin geliştirilmesi, ısıl işlemlere alternatif olarak çevre dostu yeni 

teknolojilerin kullanılması, bitkisel yağların güvenilir, izlenebilir, kaliteli, sürdürülebilir daha 

az atık ve yüksek besleyici değerde üretimine olanak sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bitkisel Yağlar, Kalite, Gıda Güvenilirliği, İzlenebilirlik, Sürdürülebilirlik 

 

Abstract 

Edible oil has been one of the main food sources. In accordance with the developing food 

technology, the sources of raw materials from which oil is obtained have increased and edible 

oils have been enriched. Edible oil production processes are supported by technological methods 

and with the measurement and management of control parameters food safety, quality, 

traceability and sustainability are obtained. Traceability in edible oil production is important in 

terms of oil quality and safety, as well as giving information about all the processes that the 

product goes through. Traceability will increase the confidence in the product and will also 

increase the demand for traceable and sustainable edible oils that ensure food safety. In recent 

years, the application of lean production techniques in the oil production, the widespread use of 

quality and brand awareness, the development of methods that transform waste into new 

products, the use of environmentally friendly innovative new technologies instead of heat 

treatment will provide the production of high quality, sustainable, less waste and high nutritional 

value of edible oils.  

Keywords: Edible oils, Quality, Quality, Traceability, Sustainability 
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GİRİŞ 

Bitkisel Yağ Hammaddeleri ve Yağlar 

İnsan beslenmesinde önemli bir yere sahip olan yağlı tohumlar, yağlı meyve sanayi için önemli 

yenilenebilir hammaddelerdir. Soya fasulyesi, kanola, ayçiçeği, yer fıstığı, pamuk tohumu 

(çiğit), palm çekirdeği, hindistan cevizi küresel pazardaki en önemli yağ hammaddeleridir (Nas 

ve Gökalp, 2017; Kıllı ve Beycioğlu, 2019). Bir gram yağ 9.3 kalori enerji verir, bir insanın 

tüketmesi gereken yağ miktarı günlük 63 g, yıllık 23 kgdır. Dünya kişi başına yağ tüketimi 

ortalama 26 kg/kişi/yıl olarak gerçekleşmektedir. Türkiye’de kişi başına yıllık ortalama 21-23 

kg bitkisel yağ tüketilmekte ve tüketilen bitkisel yağların % 48’i ayçiçek, %34’ü çiğit, %18’i 

zeytin ve diğer yağ hammaddelerinden elde edilmektedir (Kıllı ve Beycioğlu, 2019). 

2021/2022 hasat yılında soya fasulyesi dünyanın önde gelen yağlı tohum türü olup 364 milyon 

ton soya, 75.45 milyon ton palm yağı ve 60.27 milyon ton soya yağı üretilmiştir. Soya fasulyesi 

en çok üretilen yağlı tohum türü olsa da dünyanın en çok üretilen bitkisel yağı palm yağıdır. 

Endonezya ve Malezya, dünya çapında en büyük iki palm yağını ihraç eden önemli ülkelerdir. 

Soya yağı hacim olarak en çok tüketilen yemeklik yağ olup, kanola yağı ikinci sırada yer 

almakta ve onu palm yağı izlemektedir. Brezilya, ABD, Çin, Arjantin ve Hindistan dünyada 

başlıca yağlı tohum üreticisi ülkelerdir (Anonim, 2022a). Dünya yağlı tohum ve bitkisel yağ 

üretimi % dağılımı Şekil 1-a ve b’de verilmiştir. 

 

  

 

Şekil 1. a) Dünya yağlı tohum üretimi ve b) Bitkisel yağ üretimi dağılımı 

Türkiye coğrafi yapısı, farklı iklimi ve ekim alanları itibariyle yağlı tohum üretimi için gerekli 

koşullara sahip bir ülkedir. Türkiye’de en çok üretilen yağlı tohum ayçiçeği olup bunun yanında 

kanola, pamuk çiğidi, soya, susam, aspir, yerfıstığı, keten, haşhaş ve kenevir tohumu yağlı 

meyve olarak zeytin üretilmektedir. Türkiye’nin yağlı tohum üretimi yaklaşık 4 milyon ton,  

ihracatı 2,1 milyon ton ve ithalatı 6,4 milyon tondur (Aslan, 2020; Anonim, 2022b). 
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Bitkisel Yağlarda İzlenebilirlik 

İzlenebilirlik bir ürünün üretimden itibaren paketlenmesi, depolanması, nakliyesi ve nihai satış 

noktasına ulaşması sırasındaki tüm bilgilere ulaşılabilmesi ve kayıt altına alınması, böylece 

geriye dönük takibinin yapılabilmesi işlemidir. İzlenebilirlik; gıda güvenilirliği ve gıda 

kalitesinin korunması bakımından önemlidir (Behnke and Janssen, 2020; Goggin ve ark., 2018; 

Gerdan ve ark., 2020; Gong ve ark., 2020). Türkiye’de ürün doğrulama ve takip sistemi 

kurulması ve geliştirilmesi ile izlenebilirlik sistemlerine olan talep de artmıştır. Türkiye’de gıda 

sektörüne yönelik Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde “Gıda Güvenilirliği Bilgi 

Sistemi (GGBS)” oluşturulmuştur. Bu sistem internet ortamında çalışan bir veri kayıt sistemi 

olup, gıda güvenilirliği ve kontrolünü sağlamaya ve tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını 

temin etmek amacıyla tasarlanmıştır (Özdemir, 2004; Gerdan ve ark., 2020). Taklit ve tağşiş 

nedeni ile 2014 yılında Ürün Doğrulama ve Takip Sistemini  (ÜDTS)  oluşturularak tüketicilerin 

güvenli gıdaya ulaşmasını amaçlayan yepyeni bir denetleme ve takip sistemi geliştirilmiştir.  

Bitkisel Yağ Üretimi ve Gıda Güvenilirliği ve Kalitesi 

Yağlı tohumların preslenmesi ve/veya çözgen ekstraksiyonu ile elde edilen ham yağdan, 

rafinasyon işlemleri uygulanarak tüketilebilir özelliklere sahip bitkisel yağlar elde edilmekte 

(Yemiscioğlu ve Özdikicierler, 2016; Nas ve Gökalp, 2017) ve özellikleri (TGK, Bitki adı ile 

Anılan Yemeklik Yağlar tebliğine) uygun olmalıdır. HACCP gıda güvenilirliğini hammaddeden 

son ürünün tüketilmesine kadar fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeleri belirleyerek kontrol 

altına alan ve sürekli iyileştirilmeyi sağlayan bir kalite yönetim sistemidir. Bitkisel yağ 

üretiminde kimyasal ve fiziksel tehlikeler mikrobiyolojik tehlikelere göre daha fazla önem 

taşımaktadır. Gıda güvenliliği yönetim sistemlerinin ortak amacı kontrol planları oluşturularak 

sistem etkinliğini arttırmak ve böylece üretim verimliliği, kalitesini ve güvenilirliğini 

sağlamaktır (Erfa, 2007). Gıda endüstrisinde bilgi ve iletişim teknolojileri Endüstri 4.0 olarak 

bilinen dijital teknolojiler sonucu giderek yaygınlaşmaktadır (Keleş ve Ova, 2020; Lim ve ark., 

2021). Üretim ile bilgi-bilişim teknolojilerinin birbiri ile koordineli olması verimli planlamaya 

olanak sağlamaktadır. Son zamanlarda, bu anlayış insan merkezli Pazarlama 4.0’a 

evrilmektedir.  

Bitkisel Yağlarda Sürdürülebilirlik 

Sürdürülebilirlik hem biyoçeşitliliği korumak hem de verim ve kaliteyi artırmak açısından çok 

önemli bir konudur. Bitkisel yağ tedarik zincirinde, izlenebilirlik sürdürülebilirlik ile 

bağlantılıdır (Alamprese ve ark., 2021). Bitkisel yağların sürdürülebilirliği kapsamında 

çevresel, ekonomik ve sosyal konuları içeren sistem, aynı zamanda iyileştirme süreç 

verimliliğini en üst düzeye çıkararak son ürünün kalitesi de dikkate alınmaktadır. Üretim pestisit 

kullanılmayan ve hatta organik üretimin yapıldığı yağ hammaddelerinin üretimi le 

başlamaktadır. Sistemin sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik amacına ulaşması adına üretim ve 

tedarik zinciri basamaklarından daha kesin ve detaylı bilgi alınması, bilgi teknolojilerinin 

sürdürülebilirlik zincirine bütünleşmesi ile mümkündür (Manzini ve ark., 2014; Gallemore ve 

Jepersen, 2019; Alamprese ve ark., 2021; Alcock ve ark., 2022). Palm yağı üretiminde 

sürdürülebilirlik ücretsiz fidan, teknik destek ve gübre gibi çeşitli destekleri sağlaması yanında, 

faaliyetin sahada sürekli iyileştirilmesini sağlayarak, palm meyvesi üretiminde yapılan iyi tarım 

uygulamaları verimi hektar başına 3 kat arttırmıştır. Sürdürülebilirlik toplumsal ve ekonomik 

olarak da katkı sağlamış ve yaklaşık 4.5 milyon kişi palm yağı üretimi sürecine dahil olmuştur. 

Bu durum çevre sorumluluğu ve doğal kaynakların korunması ve biyo çeşitliliğe de önemli 

katkılar sağlayacaktır (Goggin ve Murphy, 2018; Lyons-White ve Knight, 2018; Gallamore ve 

Jespersen, 2019; Rosyadi ve ark., 2020). Böylece artan küresel palm yağı talebi karşılanarak 
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uygun fiyatlı palm yağı üretimi ile lojistik ve depolamadaki sorunlar en aza indirilebilmektedir 

(Karacan ve ark., 2022). Yağlı tohumların kalite ölçütleri de ham yağ kalitesi açısından 

değerlendirilerek sürdürülebilirlik kapsamında geliştirilebilir. Bu bağlamda, yağ asidi bileşimi 

ve minör bileşenlerin dağılımı için tohumda süreç iyileştirici işlemler yapılabilir (Lim ve ark., 

2021). Sürdürülebilir bir rafinasyon yönteminde, rafinasyon aşamalarında daha ılıman koşullar 

uygulanabilir, alternatif yardımcı maddeler kullanılabilir ve rafinasyon aşamalarının azaltılması 

ile işletme masraflarının azaltıldığı minimal bir rafinasyon yöntemi geliştirilebilir (Yemişcioğlu 

ve ark., 2016). Bitkisel yağlar açısından bir diğer iyileştirme ekstraksiyon sırasında yeşil 

teknolojilerin kullanıldığı sistemlerin geliştirilmesidir (Alamprese ve ark., 2021). Yeşil 

teknolojiler kemometrik yöntemler ile kombine edilerek yağ kalitesinin değerlendirilmesi ve 

süreç optimizasyonunu mümkün kılan, çevre dostu, atık miktarının en aza indirildiği yenilikçi 

süreç ve teknolojilerin geliştirilebilmektedir (Manzini ve ark., 2014; Öztürk, 2022). Bitkisel yağ 

üretiminde geleneksel yöntemle yapılan ağartma işlemine alternatif olarak yapılan mikrodalga 

destekli ağartma ile ayçiçek yağının üretim maliyetinin ve çevre kirliliğinin azaltıldığı 

bulunmuştur. Bitkisel yağ sanayii atık sularının elektrokimyasal yöntemler ile arıtılması ile atık 

su miktarı 35 m3/saat’den 15 m3/saate düşmüştür. Bunun dışında ortaya çıkan yan ürünlerin soap 

stock ağartma toprağı dışında, prina, küspe, zeytin yaprağı karasu, pamuk çiğidi linteri vb yan 

ürünler konvansiyonel yöntemde kullanılan toksik olabilecek çözgenler yerine inovatif 

yaklaşımlar ile Ultrasound (US), vurgulu elektrik alan (PEF) veya mikrodalga destekli yeşil 

ekstraksiyon yöntemleri kullanılarak bu yan ürünlerin katma değeri yüksek yağ bazlı oleo 

kimyasallara dönüştürülmesi mümkün olabilecektir (Turna, 2020; Secilmiş, 2021). Bitkisel 

yağlarda sürdürülebilirliğin bir diğer yönü ambalaj ayak izinin azaltılması ve yenilikçi bitkisel 

yağ ambalajların geliştirilmesidir. Sürdürülebilir bitkisel yağ üretimi optimizasyonunda tüm 

üretimin gözden geçirilmesi ve sürecin/sistemin iyileştirilmesi için yaşam döngü analizleri 

(LCA) yapılması gerekmektedir. Böylece 1 kg yağ üretimi için doğal kaynak kullanımı ve  bu 

üretimin insan ekosistemine yaptığı etkinin hesaplanmasını sağlayacak bilgiler elde 

edilmektedir. Sürdürülebilir bitkisel yağ üretiminde bitkisel yağ üretimi ve tedariği için 

oluşturulmuş sürdürülebilirlik sertifikasyonu ile sera gazı emisyonu azaltılmakta ve doğal 

kaynaklar korunmaktadır (Alcock ve ark., 2022; Karacan ve ark., 2022). 

SONUÇ 

Bitkisel yağ üretiminde yalın üretim tekniklerinin uygulanması, kalite ve marka bilincinin 

yaygınlaşması gerekmektedir. Bitkisel yağ üretiminde izlenebilirlik süreçleri kurulmalı, 

iyileştirilmeli ve işletilmelidir. Sürdürebilirlik hem biyo çeşitliliği korumak hem de verim ve 

kaliteyi artırmak açısından çok önemlidir. Sürdürülebilir bitkisel yağ üretimi ile atık miktarının 

en aza indirildiği yenilikçi süreç ve teknolojilerin geliştirilebilir, işletme masraflarının 

azaltıldığı minimal bir rafinasyon yöntemi ile ambalaj ayak izinin azaltıldığı, yüksek biyolojik 

değere sahip bitkisel rafine yağlar üretilebilir. Sürdürülebilir bitkisel yağ üretimi ile izlenebilir, 

sürdürülebilir ve gıda güvenilirliği ve kalitesinin sağlandığı bitkisel yağ üretimi ile doğaya 

salınan sera gazı emisyonu azaltılacak ve böylece doğal kaynaklar da korunabilecektir. 
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