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ÖZET 
 

Doktora Tezi 
 

FARKLI AMBALAJ MATERYALLERİ VE DEPO KOŞULLARININ CEVİZ İÇİ 
BİLEŞİMİNE ETKİSİ 

 
Emre BAKKALBAŞI 

 
Ankara Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı 
 

Danışman : Prof. Dr. Nevzat ARTIK 
 

Bu çalışmada, Türkiye’de yetiştirilen 7 farklı ceviz çeşidinden (Yalova 1, Yalova 3, Yalova 4, 
Kaman V, Şebin, Bilecik ve Şen 1) elde edilen içlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri 
belirlenmiştir. Ayrıca çeşitlerden Yalova 1 ve Yalova 3’e ait içler iki farklı ambalaj materyali 
(90 µm kalınlığında Poliamid/Polietilen ve 150 µm kalınlığında Poliamid/Polietilen) ile vakum 
ambalajlanarak üç farklı sıcaklıkta (10 °C, 20 °C ve 30 °C) 12 ay boyunca depolanmıştır. 
Depolama süresince 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. aylarda örnek alınarak iç cevizlerin oksidasyon düzeyi 
ve antioksidan bileşiklerindeki kayıpları belirlenmiştir. Tüm çalışma 2004 ve 2005 yılında 
hasadı yapılan örnekler kullanılarak iki yıl tekrarlı ve üç tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. 
 
Ceviz örneklerinde tane ağırlığı, iç ağırlığı ve randıman değerleri sırasıyla 8.98 g ile 18.79 g, 
4.37 g ile 8.58 g ve % 44.90 ile % 59.54 arasında değişmiştir. Şebin, Kaman 5 ve Yalova 3 
çeşitleri diğer çeşitlere göre daha yüksek randıman değerlerine sahip olmuşlardır. Farklı ceviz 
çeşitlerine ait içlerde en fazla bulunan bileşik yağlar (% 61.47 - 72.56) olurken, onları 
proteinler takip etmiştir (% 13.00 - 16.90). Çalışma sonunda ceviz yağını oluşturan yağ 
asitlerinin % 90.21 - 92.03’ünün doymamış yağ asitlerinden oluştuğu tespit edilmiştir. En fazla 
bulunan yağ asidi linoleik asit olup, yağ asiti dağılımının % 50’den fazlasını oluşturmaktadır. 
Ceviz çeşitlerinin toplam tokoferol miktarı 321.27 mg/kg ile 505.28 mg/kg arasında, toplam 
fenolik madde miktarları ise 9313.5 mg/kg ile 31808.8 mg/kg arasında değişmiştir. 
 
Yapılan çalışma sonucunda, depolama süresince çeşit, sıcaklık, ambalaj ve süre faktörlerinin 
oksidasyon ürünleri ve antioksidan bileşikler üzerine önemli etkileri olduğu tespit edilmiştir. 10 
°C ve 20 °C’de yapılan depolamalarda peroksit değeri, hekzanal, tokoferol ve toplam fenolik 
madde miktarları fazla değişmezken, 30 °C’de yapılan depolamada peroksit değeri ve hekzanal 
içeriği önemli miktarda artmış, tokoferol ve toplam fenolik madde miktarları ise önemli oranda 
azalmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde Yalova 1 çeşidinin depolama süresince oksidasyona 
karşı Yalova 3 çeşidinden daha dayanıklı olduğu görülmüştür. Ayrıca iç cevizlerin 
oksidasyondan korunarak ve antioksidan bileşiklerindeki kayıpları çok düşük düzeylerde 
tutarak bir sonraki hasat dönemine kadar muhafaza edilebilmesi için 63.4 ml/m2/gün (23 °C) 
oksijen geçirgenliğine sahip bir ambalaj ile vakum altında paketlenip, oda sıcaklığında 
depolanmasının yeterli olduğu belirlenmiştir. 
 
Eylül 2009, 144 sayfa 
 
Anahtar Kelimeler: Ceviz, fiziksel özellikler, kimyasal bileşim, depolama, oksidasyon, 
tokoferol, fenolik madde. 
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ABSTRACT 
 

Ph. D. Thesis 
 

EFFECTS of DIFFERENT PACKAGING and STORAGE CONDITIONS on COMPOSITION 
of SHELLED WALNUT 

 
Emre BAKKALBAŞI 

 
Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 
Department of Food Engineering 

 
Supervisor: Prof. Dr. Nevzat ARTIK 

 
In this research, pyhsical and chemical characteristics of seven different walnut varieties 
(Yalova 1, Yalova 3, Yalova 4, Kaman V, Şebin, Bilecik and Şen 1) grown in Turkey was 
determined. 
 
Furthermore kernels obtained from Yalova 1 and Yalova 3 walnut varieties were packed under 
vacuum in two different packing materials (total thickness 90µm Polyamide/Polyethylene and 
total thickness 150µm Polyamide/Polyethylene) and stored at three different temperatures (10 
°C, 20 °C and 30 °C) during 12 months. Samples were taken at 2, 4, 6, 8, 10 and 12 months of 
storage to determine changes in oxidation rate and  loss of antioxidant substance of samples.  
 
Nut weight, kernel weight and kernel ratio of walnut samples varied in the range of  8.98 - 
18.79 g, 4.37 - 8.58 g and 44.90 - 59.54 %, respectively. Oil is the major constituent in shelled 
walnut and followed by protein. Oil and protein content of shelled walnuts varied in the range 
of 61.47 - 72.56 % and 13.00 - 16.90 %, respectively. In walnut oil, unsaturated fatty acids 
constitute 90.21 - 92.03 % of total fatty acids. Walnut oil is a rich source of linoleic acid and 
more than 50 % of the total fatty acid content is linoleic acid. Total tocopherol and phenolic 
content of walnut varieties ranged from 321.27 to 505.28 mg/kg and 9313.5 to 31808 mg/kg, 
respectively.  
 
Varieties, packing materials, temperature and storage time caused important changes in 
oxidation products and antioxidant compounds of samples during storage. While peroxide 
value, hexanal, tocopherol and total phenolic content didn’t change during storage at 10 and 20 
°C, peroxide value and hexanal content markedly increased and tocopherol and total phenolic 
content markedly decreased during storage at 30 °C. According to the results of this study, 
Yalova 1 variety was more resistance to the oxidation than Yalova 3 variety during storage. In 
addition, it was determined that packed in polyethylene film pouche (oxygen permeability: 63.4 
ml/m2 /day) under vacuum and storage at room temperature of the shelled walnuts are kept from 
oxidation and decreased loss in the levels of antioxidant compounds. 
 
September 2009, 144 pages 
 
Key Words: Walnut, physical characteristics, chemical composition, storage, oxidation, 
tochopherol, phenolic substance.  
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Al Alüminyum 
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1. GİRİŞ 

 

Türkiye, Dünya’daki başlıca ceviz üreticilerinden biri olup, ceviz üreticisi ülkeler 

arasında 4. sırada yer almaktadır. Ceviz Türkiye’de doğal yayılım göstermekte ve 

hemen her bölgede meyvesi ve kerestesi için yetiştirilmektedir. 

 

Ceviz meyvesi çok geniş bir kullanım alanına sahip olup son yıllarda insan sağlığı 

üzerine olumlu etkilerinin belirlenmesiyle kullanım alanları ve tüketim miktarları daha 

da artmıştır. Cevizlerin en önemli bileşim öğesi yağdır (% 50 - 70). Yağ alımının sağlık 

riskleri taşıdığı bilinmesine karşın önemli olanın gıdanın yağ asitleri dağılımı olduğuna 

dair genel bir mutabakat vardır. Özellikle çoklu doymamış yağ asitlerinin (PUFA) insan 

beslenmesinde çok önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Ceviz yüksek yağ 

içeriğine sahip olup, yağının yaklaşık % 50 - 70’ini PUFA lar oluşturmaktadır. Cevizler 

sert kabuklu meyveler içinde en yüksek toplam PUFA içeriğine sahip meyvedir. 

Yüksek PUFA içeriği nedeniyle ceviz tüketiminin toplam plazma ve LDL 

kollesterolünü düşürdüğü ve bununda kroner kalp-damar hastalıklarını önlediği 

bildirilmektedir. 

 

Diğer sert kabuklu meyvelerde olduğu gibi cevizlerinde besinsel ve ekonomik değerini 

yağ asidi miktarı ve dağılımı belirlemektedir. Cevizlerdeki yüksek PUFA varlığı 

potansiyel sağlık yararlılığı nedeniyle istenen bir özellik olmasının yanında ceviz yağını 

oksidasyona karşı duyarlı hale getirmekte ve cevizlerin işlenmeleri ve depolanmaları 

sırasında önemli sorunlara neden olmaktadır. Çünkü işleme ve depolama süresince 

ceviz yağı sıcaklık, nem, oksijen, ışık gibi faktörlerin etkisi ile oksidasyona uğramakta 

ve oksidasyon sonucunda tüketiciler tarafından istenmeyen renk, tat ve koku 

oluşmaktadır. Ayrıca oksidasyon esansiyel yağ asitlerinin tahrip olmasına ve toksik 

bileşikler ile okside olmuş polimerlerin oluşmasına da neden olmaktadır.  

 

Özellikle depolama periyodu oksidasyon reaksiyonları nedeniyle cevizler için önemli 

bir süreçtir. Cevizler PUFA içeriği açısından diğer sert kabuklu meyvelerden daha 

zengin olmalarına rağmen oda sıcaklığında depolandıklarında bile uzun raf ömrü ile 
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dikkat çekmektedirler ve genellikle ticari olarakta ışık ve oksijen geçişini ya hiç 

sınırlandırmayan ya da çok az sınırlandıran materyaller içinde ambalajlanmaktadırlar. 

Cevizin oksidasyona duyarlı olan yüksek PUFA varlığına karşın depolama süresince 

oksidasyona karşı dayanıklı görülmesinin yapısındaki antioksidan bileşiklerden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Antioksidan bileşiklerin özellikle yağ ve yağlı gıdaları 

işleme ve depolama süresince lipit peroksidasyonundan koruduğu ve raf ömrünü 

arttırdığı bilinmektedir. Ayrıca bu bileşiklerin kanser, kardiovasküler hastalıklar ve 

katarakta karşı koruma sağladığı, yaşlanmayı önleyici ve bağışıklık sistemini 

güçlendirici etkilere sahip olduklarıda bilinmektedir.  

 

Cevizlerde antioksidan aktivite gösteren bileşiklerin en önemli grubunu fenolik 

bileşikler oluşturmaktadır. Cevizde bulunan fenolik bileşikler temelde tokoferoller, 

polifenoller ve fenolik asitlerden oluşmaktadır. Ancak, bu doğal antioksidanlar özellikle 

ışık, sıcaklık ve oksijene karşı düşük direnç göstermektedirler. Gıdaların depolanması 

süresince bu antioksidanlardaki değişimler sürekli devam etmektedir. Bu antioksidanlar 

depolama süresince oksidasyon ve diğer bozulma reaksiyonlarını önleyerek gıdaların 

raf ömrünü geliştirmelerine karşın, havadan absorbe edilmiş veya yağ ve su fazında 

çözünmüş oksijen tarafından veya yağ oksidasyon ürünleri tarafından okside edilirler.  

 

Depolama süresince ürünü oksidasyondan koruyarak raf ömrünü arttırmak ve ürünün 

besinsel kalitesini sürdürmek için oksijen geçirgenliğini sınırlandıran ambalaj 

materyalleri kullanmak ve ambalaj içindeki oksijeni uzaklaştırarak paketleme işlemi 

yapmak yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Oksijenin ambalajdaki boşluklardan 

uzaklaştırılması genellikle iki şekilde yapılır. Birinci yöntem ürün üstündeki boşluğun 

ambalaj kapatılmadan önce inert gaz akışı ile yıkanması ve ambalajdaki boşlukların 

inert gazla doldurulmasıdır. İkinci yöntem ise vakum uygulamasıdır. Vakum 

yaratılması yüksek miktarda enerji gerektirmesine karşın, vakum sayesinde ürünü saran 

sert paketler oluşturulmaktadır. Bu sayede işleme ve nakil süresince ürünlerde kabuk 

soyulması, zedelenmeler ve kırılmalar azaltılmaktadır. Bu durum oksidasyondan 

kaçınmada ayrıca önemli bir etkendir.  
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Ekonomik değeri açısından ülkemiz için önemli bir ürün olan ceviz meyvesi, içerdiği 

yüksek yağ miktarı ve yağı oluşturan esansiyel yağ asitleri yanında, ürün kalitesi ve 

sağlık üzerine etkili birçok önemli besin öğesini, özelliklede antioksidan aktivite 

gösteren çeşitli bileşenleri içermektedir. Ceviz içi bileşiminin coğrafik orjine, yıla ve 

yetiştirme tekniklerine göre değişim gösterdiği bilinmesine karşın şimdiye kadar 

ülkemize ait ceviz çeşitleri üzerinde yapılan özellikle antioksidan bileşiklerin 

tanımlanması ve miktarlarının belirlenmesi konusunda kapsamlı bir çalışma yoktur. 

Ceviz içlerinin ambalajlanması ve depolanması içinde durum aynıdır.  

 

Bu çalışma ile ülkemiz ceviz çeşitlerinin besin özellikleri konusundaki kaynak 

boşluklarının doldurulması amaçlanmıştır. Bunun için ülkemiz cevizlerinin bileşimi, 

özellikle de son dönemde oldukça dikkat çeken, ürünün raf ömrüne ve sağlık üzerine 

olumlu etkileri olan antioksidan bileşikleri belirlenmiştir. Ayrıca, iç ve dış piyasada 

daha kaliteli ürünlerin tüketicilere sunulabilmesi için cevizlerin uygun ambalaj ve depo 

koşullarının belirlenmesi de bu çalışmanın amaçlarındandır. Bu amaca ulaşmak için de 

farklı ambalaj materyalleri ve depolama sıcaklıklarının depolama süresince ceviz 

içlerinin oksidasyon ürünleri ve antioksidan bileşenleri üzerine etkisi araştırılmıştır.  
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 

2.1 Ceviz Üretimi ve Bileşimi 

 

Bazı araştırmacılar tarafından anavatanı Anadolu olarak kabul edilen cevizler (Şen 

1986, Garcia vd 1994),  Balkanlar, Türkiye, Lübnan, Irağın kuzey bölgeleri, İran, 

Kafkas dağları, Afganistan ve Çin’e kadar olan bölgede doğal yayılım 

göstermektedirler (Davis 1982). Juglandaceae familyasının Juglans cinsine ait olan 

cevizlerin farklı bölgelerde yetişen 15 farklı türe sahip olduğu bilinmektedir. Bu türler 

içinde Juglans regia L. büyüklüğü, tatlılığı, ince kabuğa sahip olması ve kolay kırılması 

nedeniyle en fazla yetiştirilen ve en fazla ticari öneme sahip olan türdür (Rosengarten 

1984).  

 

Juglans regia L. ülkemiz içinde önemli bir üründür. Yıllık 129614 ton ceviz üretimi ile 

Türkiye, Dünya ceviz üretiminde ABD, Çin ve İran’dan sonra 4. sırada yer almakta 

(Anonymous 2005) ve ülkemizin hemen her bölgesinde meyvesi ve kerestesi için 

yetiştirilmektedir (Davis 1982).  

 

Cevizler taze ve kurutulmuş olarak doğrudan tüketildiği gibi flavor taşıyıcı ve geliştirici 

özelliklerinden dolayı aroma ve tadı geliştirmek, gevrekliği arttırmak ve gıdaları 

süsleyip-renklendirmek amacıyla pasta, kek, şekerleme, tatlı ve çeşitli süt ürünlerine 

(peynir, dondurulmuş yoğurt, dondurma, vb.) katılmaktadırlar (Woodroof 1979, Payne 

1985, Anonymous, 1991a). Yalnız başlarına veya diğer sert kabuklu meyveler ile 

birlikte, şeker, bal ve şuruplar ile karıştırılarak çeşitli macunların yapımında da 

kullanılmaktadırlar. Çeşitli gumlar ve şekerleme kaplamaları ile kaplanarak çok sayıda 

çerez tipi gıda üretiminde kullanılabilecekleri de bildirilmektedir (Payne 1985, 

Anonymous 1991a). Ayrıca cevizler çok çeşitli ülkelerde geleneksel ürünlerin (pestil, 

bastık, ceviz ezmesi, süt cevizinden; ceviz reçeli, ceviz şekeri, ceviz salamurası vb.) 

üretiminde de kullanılmaktadırlar (Şen 1986, Akbaş 1993, Torun 1999). Ceviz 

tüketiminin insan sağlığı üzerine olumlu etkisi nedeniyle cevizlerin kullanım alanları ve 

tüketim miktarları her geçen gün daha da artmaktadır. Ülkemiz dünya ceviz üretiminde 
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4. sırada olmasına karşın FAO nun verilerine göre halen ithalat değerleri ihracattan çok 

yüksektir (Çizelge 2.1). Buda net ihracatçı olması gereken ülkemiz açısından önemli bir 

sorundur. 

 

Çizelge 2.1 FAOStat 2005 yılı ticaret verileri  
 

 İthalat Miktarı 
(1000 ton/No) 

İthalat Tutarı 
(1000 US $) 

İhracat Miktarı 
(1000 ton/No) 

İhracat Tutarı 
(1000 US $) 

Kabuklu Ceviz 4.47 3191 0.01 20 
Ceviz İçi 9.89 24401 0.21 1205 

 

Ceviz bileşiminin belirlenmesi üzerine özellikle yurt dışında oldukça fazla çalışma 

bulunmaktadır. İtalya’da yetiştirilen 4 farklı ceviz çeşidinin kimyasal kompozisyon 

değerleri ve ceviz yağının yağ asidi kompozisyonu Çizelge 2.2’de verilmiştir (Ruggeri 

et al. 1998). Çizelgeden görüldüğü gibi ceviz çeşitlerinde en fazla bulunan iki bileşen 

yağ ve proteindir.  

 

Çizelge 2.2 İtalya’da yetişen 4 farklı ceviz çeşidinin kimyasal kompozisyon değerleri 
 

Bileşim Öğesi 
(%) 

Ceviz Çeşitleri 
Sorrento Franquette Hartley Trento 

Su 3.3 3.5 3.2 4.4 
Protein 19.6 13.0 12.0 18.0 
Yağ 
 

Miristik Asit [C14:0] 
Palmitik  Asit [C16:0] 
Palmitoleik Asit [C16:1] 
Stearik Asit [C18:0] 
Oleik Asit [C18:1] 
Linoleik Asit [C18:2] 
Linolenik Asit [C18:3] 
Araşidik Asit  [C20:0] 
Gadoleik Asit [C20:1] 

64.5 
 

0.06 
8.77 
0.13 
2.49 
14.25 
59.91 
14.47 
0.12 
0.14 

70.0 
 

0.02 
8.50 
0.13 
2.20 
17.30 
59.37 
12.75 
0.16 
0.20 

73.8 
 

0.02 
8.10 
0.04 
2.70 
14.35 
58.60 
15.30 
0.22 
0.35 

61.3 
 

0.04 
8.03 
0.07 
0.93 
20.0 
56.60 
13.40 
0.28 
0.14 

Kül   1.8 1.9 1.9 2.3 
Şeker  

 
Glukoz 
Fruktoz 
Sakaroz 

2.7 
 

0.17 
0.09 
2.46 

2.2 
 

0.08 
Eser 
2.17 

2.3 
 

0.09 
Eser 
2.20 

4.5 
 

0.16 
0.14 
4.22 
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Cevizler oldukça farklı besin öğeleri içermelerine karşın en önemli besin öğesi yağdır 

(% 50 - 70). Yağ tüketiminin sağlık riskleri ile ilişkilendirilmesine karşın önemli olanın 

tüketilen yağın tipi veya yağ asitleri dağılımı olduğuna dair genel bir mutabakat vardır. 

Yağ asidi kompozisyonu kan basıncını düzenleme, glukoz metabolizması, yağ 

metabolizması, trombosit toplanması ve eritrosit deformasyonu gibi çeşitli fizyolojik ve 

biyokimyasal prosesleri etkileyebilmektedir (Iso et al. 2002). Özellikle PUFA insan 

beslenmesinde çok önemli bir yere sahiptir. PUFA’lar hücresel yapıların devamlılığını 

sağlamak için insan vücudunda sentezlenen farklı gliserolipid lerin yapısında doğrudan 

kullanılırlar. Ayrıca diğer birçok yağ asidinin sentezlenmesi içinde kullanılmaktadırlar 

(Hunter 1990). Bunların yanında PUFA’lar antiaritmik, hipolipidemik ve antitrombotik 

etkileri sayesinde kardiovasküler hastalıklara karşı önemli bir koruyucu etkiye 

sahiptirler (Harper and Jacobson 2001, Bucher et al. 2002). Birçok epidemiyolojik 

çalışma diyette yüksek PUFA içeriğine sahip gıda tüketiminin özellikle sert kabuklu 

meyvelerin ölümcül ve ölümcül olmayan kardiovasküler hastalıklara karşı önemli 

oranda koruyucu etkiye sahip olduğunu göstermiştir (Fraser et al. 1992, Hu et al. 1998). 

Sert kabuklu meyveler içinde cevizler yüksek yağ içeriği ve yağının yağ asidi dağılımı 

ile dikkat çekmektedirler. Ceviz yağı esansiyel yağ asitlerince oldukça zengindir. Sert 

kabuklu meyveler içinde cevizler en yüksek PUFA içeriğine (% 50 - 70) sahip 

meyvedir (Peyne 1985, Lopez et al. 1998, Ruggeri et al. 1998, Maguire et al. 2004). 

Yüksek PUFA içeriği nedeniyle ceviz tüketiminin toplam plazma ve LDL 

kollesterolünü düşürdüğü ve bununda kroner kalp-damar hastalıklarını önlediği 

bildirilmektedir (Sabate et al. 1993, Anonymous 1999, Anonymous 2002a). Abbey et 

al. (1994) günlük diyete 68 g ceviz ilavesinin toplam ve LDL kolesterolünü sırasıyla % 

5 ve % 9 oranında düşürdüğünü bildirmişlerdir.  

 

Maguire et al. (2004), beş farklı sert kabuklu meyvenin (ceviz, badem, yerfıstığı, fındık 

ve macademia) toplam yağ ve yağ asidi dağılımını belirlemişlerdir. Tüm meyvelerde 

temel doymuş yağ asitlerinin palmitik asit ve stearik asit, temel tekli doymamış yağ 

asidinin oleik asit ve temel PUFA’ların linoleik asit ve linolenik asit olduğu 

bildirilmiştir. Örneklerde toplam doymamış yağ asidi seviyelerinin benzer aralıkta (% 

84.5 - 91.6) kaldığı belirlenmiştir. Buna karşın tekli doymamış ve PUFA içerikleri 

arasında büyük farklılıklar tespit edilmiştir. Ceviz yağının tekli doymamış yağ asidi ve 
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PUFA içeriği sırasıyla 21.2 g/100g yağ ve 69.0 g/100g yağ olarak bulunmuştur. Ceviz 

yağı diğer meyve yağlarından özellikle yüksek linolenik asit [C18:3] (% 12) oranı ile 

ayrılmıştır. Aynı zamanda ceviz yağının diğer meyvelerin yağlarından daha yüksek 

oranda linoleik asit [C18:2] içerdiğide tespit edilmiştir (% 57.46). 

 

Cevizlere ait yağ ve yağ asidi dağılımı çeşide, gelişme bölgesine ve kültürel 

uygulamalara bağlı olarak değişmektedir (Greve et al. 1992; Garcia et al. 1994; Beyhan 

et al. 1995). Zwarts et al. (1999) Yeni Zelanda’da yetiştirilen ikisi Amerika (Tehama ve 

Vina), üçü Avrupa (Esterhazy, 139, G120) ve beş tanesi Yeni Zelanda’ya (Rex, 

Dublin’s Glory, Meyric, McKinster ve Stanley) ait 10 farklı ticari ceviz çeşidinin yağ 

miktarını ve yağ asidi dağılımını araştırmışlardır. Çalışma sonucunda 1994 ve 1995 

yıllarında hasadı yapılmış çeşitlerin yağ içeriklerinin % 61.9 ile % 69.4 arasında 

değiştiğini bildirmişlerdir. Yağı oluşturan yağ asitlerinden oleik, linoleik ve linolenik 

asidin baskın yağ asitleri olduğu ve sırasıyla % 13.8 - 33.0, % 49.3 - 62.3 ve %8.0 - 

15.4 değerleri arasında değiştiğini, PUFA’nın [18:2 + 18:3] yağ asidi dağılımının % 

57.3 ile % 76.6’sını oluşturduğunu tespit etmişlerdir. Aynı çalışmada yağ asidi 

kompozisyonunun yıllara göre önemli bir değişim göstermediğini, buna karşın çeşitler 

arasındaki farkın palmitik asit hariç önemli olduğunu bulmuşlardır.  

 

Garcia et al. (1994) Almanya da yetiştirilen 10 farklı ceviz çeşidinin yağ miktarlarının 

% 63.5 ile % 72.9 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Yağı oluşturan yağ asitlerinden 

palmitik asit ve stearik asit oranlarının çeşitler arasında oldukça homojen dağıldığını ve 

sırası ile % 7 ve % 2 civarında bulunduğunu, tekli doymamış yağ asidi olan oleik asit 

oranının ise % 16.1 ile % 27 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Çeşitlerde en fazla 

bulunan yağ asidinin ise linoleik asit olduğunu ve toplam yağ asidi içeriğinin % 50’den 

fazlasını oluşturduğunu (% 51.8 - 61.5) belirlemişlerdir. Linolenik asit içeriği ise % 

10.0 ile % 18.5 arasında değişmiş ve görece olarak çeşitler arasındaki en büyük farklılık 

bu yağ asidinde tespit edilmiştir. Çalışılan kültürlerde toplam PUFA içeriğinin ise % 64 

ile % 75 arasında değiştiği bildirilmiştir.  

 

Amaral et al. (2003), 2001 sezonunda Portekiz’den toplanan 6 farklı ceviz çeşidinde 

(Franquette, Marbot, Mayette, Mellanaise, Lara ve Parisienne) toplam yağ içeriğinin % 
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62.3 ile % 66.5 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Bu çalışmada 18 farklı yağ asidi 

tespit edip miktarlarını belirlemişlerdir. Bunlar içinde başat yağ asidinin linoleik asit 

[C18:2ω6] (% 57.46 - 62.50) olduğu ve bunu sırası ile oleik asit [C18:1ω9] (% 14.26 - 

18.09), α-linolenik asit [C18:3ω3] (% 9.64 - 12.98), palmitik asit [C16:0] (% 6.32 - 

7.48) ve stearik asidin [C18:0] (% 2.22 - 2.77) takip ettiğini bildirmişlerdir. Bunların 

dışında cevizlerde tespit edilen 13 farklı yağ asidinden C14:0, C16:1ω7, C17:0, 

C18:1ω7, C20:0 ve C20:1ω9’un daha önceki kaynaklarda rapor edildiğini, buna karşın 

C18:1ω9t, C18:2ω6ct, C18:3ω6, C20:2ω6, C22:0, C22:2ω6 ve C22:5ω3’un ilk kez bu 

çalışmada tespit edildiğini belirtmişlerdir. Cevizlerin yağlarında PUFA’ların yağ 

asitlerinin ana gurubunu oluşturduğu ve toplam miktarının % 70.7 ile % 74.8 arasında 

değiştiği tespit edilmiştir. Tekli doymamış yağ asitlerinin %15.8 ile %19.6 arasında, 

doymuş yağ asitlerinin ise % 8.9 ile % 10.1 arasında değiştiği bildirilmiştir. Kültürler 

arasında Lara’nın en düşük tekli doymamış yağ asidi içeriğine, en yüksek PUFA ve 

linoleik asit içeriğine sahip olduğu belirtilmiştir. Mayette’nin ise en yüksek tekli 

doymamış yağ asidi ve en düşük PUFA içeriğine, ayrıca şaşırtıcı bir şekilde en yüksek 

α-linolenik asit değerine de sahip olduğu tespit edilmiştir (Amaral et al. 2003).     

 

Türkiye’deki cevizler açısından bakıldığında, Koyuncu et al. (2002) Van ve Bahçesaray 

ilçesinden toplanan 20 adet ceviz tipi üzerinde çalışmış ve yağ oranını % 62.08 ile % 

70.16, protein içeriğini % 12.87 ile % 18.97, nem miktarını % 2.13 ile % 3.59 ve kül 

miktarını % 0.84 ile % 2.12 arasında bulmuşlardır. Diğer bir çalışmada Koyuncu vd. 

(2000), Van Gölü havzasında yetiştirilen 8 adet ceviz tipinin derim zamanında, oransal 

olarak en fazla linoleik asidi (% 44.67 - 53.27) içerdiğini ve bunu sırası ile oleik (% 

24.85 - 36.37) ve linolenik (% 9.11 - 13.89) asidin izlediğini tespit etmişlerdir 

(Koyuncu vd. 2000). 

 

Beyhan vd. (1995) Darende’den selekte edilen 15 ceviz tipinin yağ içeriklerinin % 

59.18 ile % 71.43 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Tiplere ait yağ asitlerinin 

dağılımı incelendiğinde miristik asidin % 0.14 - 0.75, palmitik asidin % 7.07 - 26.25, 

stearik asidin % 1.97 - 7.06, oleik asidin % 18.22 - 48.16, linoleik asidin % 23.42 - 

52.31 ve linolenik asidin % 6.54 - 16.71 arasında değişim gösterdiği bildirilmiştir. 

Ayrıca araşidik asidin sadece 5 tipte rakamsal olarak belirlenebildiği ve miktarının % 



 9

0.235 ile % 1.648 arasında değiştiği belirtilmiştir. Oransal olarak bakıldığında 7 tipte 

oleik asidin, 8 tipte ise linoleik asidin ilk sırayı aldığı ve tipler arasında yağ asitlerinin 

miktarları ve oranları bakımından önemli farklılıklar bulunmadığı tespit edilmiştir 

(Beyhan vd. 1995).   

 

2.2 Cevizlerin Depolanması 

 

Diğer sert kabuklu meyvelerde olduğu gibi yağ asidi miktarı ve dağılımı cevizlerinde 

besinsel ve ekonomik değerini belirlemektedir (Zwarts et al. 1999). Cevizlerdeki 

yüksek PUFA varlığı, potansiyel sağlık yararlılığı nedeniyle istenen bir özellik 

olmasına karşın, ceviz yağını oksidasyona karşı duyarlı hale getirmekte ve cevizlerin 

işlenmeleri ve depolanmaları sırasında önemli sorunlar yaratmaktadır. Yüksek PUFA 

içeriği nedeniyle yağ oksidasyon düzeyi cevizler için en önemli kalite parametresi 

haline gelmektedir. Çünkü işleme ve depolama süresince ceviz yağı sıcaklık, nem, 

oksijen, ışık vb. faktörlerin etkisi ile oksidasyona uğramakta ve bunun sonucunda 

tüketiciler tarafından istenmeyen renk, tat ve koku oluşmakta  (Rikhter 1988, Allen and 

Hamilton 1994, Lopez et al. 1995, 1998, Mate et al. 1996, Zwarts et al. 1999, Jensen et 

al. 2001), oluşan bu ransit tat ve koku gıdayı kabul edilemez yapmaktadır. Aynı 

zamanda yağ oksidasyonu, esensiyel yağ asitlerini tahrip etmekte ve toksik 

komponentler ile okside olmuş polimerler üretmektedir. Tüm bunlar oksidasyon 

düzeyinin gıdaların lezzeti, besinsel kalitesi ve toksisitesi açısından nekadar önemli 

olduğunu göstermektedir (Choe and Min 2006). 

 

Oksijen konsantrasyonu yağ oksidasyonunu etkileyenen önemli çevresel faktörlerden 

biridir. Cevizlerde oksidatif ransiditeyi azaltmak üzere düşük oksijenli çevrenin etkisi 

duyusal analizler vasıtası ile çok önceden gösterilmiştir (Mate et al. 1996). Oksidasyon 

oranı, yüksek oksijen kısmi basıncında oksijen konsantrasyonundan bağımsız hareket 

ederken, düşük oksijen kısmi basıncında oksijen konsantrasyonu ile orantılı olarak 

gelişmektedir (Labuza 1971). Yağ içeriği yüksek meyveleri oksidasyondan korumak ve 

raf ömrünü arttırmak için düşük oksijen geçirgenliğine sahip ambalaj materyalleri 

kullanarak ve ambalaj içindeki oksijeni uzaklaştırarak paketleme işlemi yapılması 
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gerektiği bildirilmektedir (Mate et al. 1996). Hava yaklaşık % 21 oksijen içermekte ve 

bunun ambalajdaki boşluklardan uzaklaştırılması genellikle iki şekilde yapılmaktadır. 

Birinci yöntem ürün üstündeki boşluğun ambalaj kapatılmadan önce inert gaz akışı ile 

yıkanması ve inert gazla doldurulmasıdır. Bu işlem tepe boşluğundaki oksijen miktarını 

% 1 den daha düşük seviyelere çekmektedir (Pinto 2000). Ambalaj içindeki oksijeni 

uzaklaştırmak için ikinci bir yöntem ise vakum uygulamasıdır, ancak üretim hatlarında 

kullanılan ticari vakum sistemleri ile mutlak vakuma ulaşılamamaktadır. 91.175 kPa lık 

bir vakum % 2.09 kalıntı oksijenle ve 97.929 kPa lık bir vakum  % 0.69 kalıntı oksijen 

seviyesi ile sonuçlanmaktadır. Bu nedenle % 1’den daha düşük kalıntı oksijen seviyesi 

sağlamak için 95 kPa’dan daha yüksek bir vakum uygulamak gerekmektedir (Eselgroth, 

1951). Bu düzeyde vakumun yaratılması yüksek miktarda enerji gerektirmektedir 

(Sanjeev and Ramesh, 2006). Buna karşın bu cihazlar kullanımı kolay, basit ve ucuz 

olup yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca vakum sayesinde ürünü saran sert 

paketler oluşturulmakta ve bu durum işleme ve nakil süresince hassas maddelerin 

kabuklarının soyulmalarını, zedelenmelerini ve kırılmalarını azaltmaktadır (Holaday et 

al. 1979). Bu nedenle vakum paketlemenin depolama kalitesini geliştirdiği 

bilinmektedir (Pokorny et al. 2001).  

 

Zwarts et al. (1999) kabuklu ceviz örneklerini ticari depolama koşullarında 4.5 ay 

depolamışlardır. Depolama sonunda yağ asidi kompozisyonunda bazı değişiklikler 

tespit etmelerine karşın yağ asidi kompozisyonu üzerine kullandıkları depolama 

koşullarının önemli bir etkisinin olmadığını belirlemişlerdir. Ancak tüm yağ asitlerinde 

depolama ve çeşit arasında önemli interaksiyonların var olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Mate et al. (1996) ceviz içlerinde oksidatif ransiditeyi belirlemek için ceviz içlerini 

yüksek (% 21) ve düşük (< % 2.5) oksijen varlığında ve iki farklı bağıl nemde (~ % 20 

ve ~ % 55) depolanmışlardır. % 21 oksijen içeriği korunmamış ürünleri temsil etmesi 

için, < % 2.5 oksijen varlığı ise azot akışı altında paketlenmiş veya düşük oksijen 

geçirgenliğine sahip kaplamalar ile kaplanmış ürünleri temsil etmesi için, ~ % 20 bağıl 

nem yenilen kaplamalarda en uygun oksijen bariyeri sağladığı için ve ~ % 55 bağıl nem 

ise depolamada yaygın olarak kullanıldığı için seçilmiştir. Yüksek oksijen varlığında 

örneklerden elde edilen, linoleik asit oksidasyonunun ürünü olan hekzanal değeri ile 
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klasik oksidasyon göstergesi olan peroksit değerleri düşük oksijen uygulamalarından 

elde edilenlerden yüksektir. Bu değerler düşük oksijen uygulamalarında depolama 

süresince hemen hemen sabit kalmıştır. % 53 bağıl nemde depolanan cevizlerde 

hekzanal ve peroksit değerindeki artış % 20’de depolananlardan çok daha fazladır. 

Çalışmada cevizlerin monolayer su tabakasının yaklaşık % 30 denge bağıl nemine 

tekabul ettiği varsayılmış ve monolayer tabakanın üstünde artan su içeriğinin (% 30’dan 

% 53’e artan denge bağıl neminin) yağ oksidasyonunu monolayer tabakanın altında 

azalan su içeriğinden (% 30’dan % 21’e azalan denge bağıl nemi) çok daha fazla 

etkilediğini bildirmişlerdir (Mate et al. 1996). 

 

Yaygın bir uygulama olarak ışıkta ve oda sıcaklığında ceviz içlerinin depolanması, 

onların raf ömrüne ve duyusal kalitelerine zarar vermektedir. Özellikle ceviz 

kabuğunun uzaklaştırılması sırasında ceviz içleri zarar görebilir ve bu nedenle oksijen 

ve ışık gibi dış faktörlerin etkisiyle daha kolay oksidasyona uğrayabilir. Jensen et al. 

(2001) tarafından yapılan hızlandırılmış oksidasyon çalışmasında, ceviz içleri ışık 

geçiren plastik ambalaj ve ışık geçirmeyen alüminyum kaplı plastik ambalajlara 

konularak ambalajlar % 50 oksijen % 50 azot gazı akışı altında kapatılmışlardır. 

Ambalajlanmış ceviz içleri flouresan ışık (1600 lux) altında 5 °C ve 21 °C’de 25 hafta 

depolanmışlardır. Depolama süresince örneklerin peroksit değerinin 0.9 - 12.9 meq 

O2/kg yağ ve hekzanal değerinin 0 - 202.1 mg/kg ceviz aralığında değiştiği 

bildirilmiştir. Oksidasyonun birincil ürünlerinin klasik göstergesi olan peroksit 

değerinin depolama işleminin başında arttığı ancak zamanla azaldığı belirlenmiştir. Bu 

durum depolama süresince peroksitlerin hekzanal gibi ikincil oksidasyon ürünlerine 

parçalanması ile açıklanmıştır. Peroksit değerleri 5 °C’de ışıkta ve 21 °C’de hem ışıkta 

hemde karanlıkta depolanan örneklerde 16. haftada maksimuma ulaştığı, ancak 5 °C’ de 

karanlıkta depolanan örneklerde 25 hafta süresince bir maksimum değere ulaşmadığı 

tespit edilmiştir. Işıkta depolanan örneklerin peroksit değeri karanlıkta depolanan 

örneklere göre önemli oranda yüksek bulunmuştur.  İkincil oksidasyon ürünü olan 

hekzanal değerinin ise depolama süresince sürekli arttığı belirtilmiştir. 21 ºC’de ışıkta 

depolanan ceviz örneklerinin hekzanal içeriklerinin diğer 3 depolama şekline göre 

oldukça yüksek olduğu, 5 ºC’de karanlıkta depolanan örneklerin hekzanal içeriğinde ise 

25 haftalık depolama süresince anlamlı bir artış olmadığı (P>0.05) bildirilmiştir. 
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Depolama sıcaklığına bakmaksızın ışıkta depolanan cevizlerin karanlıkta depolananlara 

göre daha yüksek hekzanal içeriğine sahip olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada, 

peroksit değerinin duyusal değerlendirme sonuçları ile düşük bir korelasyon gösterdiği 

ve duyusal değerlerdeki değişimi çok iyi açıklayamadığı (duyusal skorlardaki değişimin 

% 28 - 56’sını açıklayabilmiş), diğer taraftan hekzanal içeriği ile ransit tat arasında 

pozitif korelasyon tespit edildiği ve hekzanal içeriğinin duyusal skorlardaki değişimin 

% 61 - 68’ini açıklayabildiği bildirilmiştir. Hekzanal ve peroksit kombinasyonunun ise 

duyusal değerlendirmedeki sonuçları açıklamada sinerjetik etki gösterdiği ve duyusal 

skorlardaki değişimin % 75 – 78’ini açıklayabildiği belirtilmiştir. Çalışma sonucunda 

oda sıcaklığında ışık geçiren ambalajda depolamanın cevizlerin raf ömrünü çok 

kısalttığı, buna karşın 5 ºC’de karanlıkta depolamanın yağ oksidasyonunu mümkün 

olduğunca düşük düzeyde tutuğu, cevizleri ransit tat ve kokudan koruduğu ve duyusal 

kalitelerini önemli oranda muhafaza ettiği bildirilmiştir (Jensen et al. 2001).  

 

Lopez et al. (1995), iki farklı varyeteye (Serr ve Pedro) ait kabuklu cevizleri % 40 ve % 

60 bağıl nemde 3 ºC, 7 ºC ve 10 ºC sıcaklıkta 1 yıl süreyle depolamışlardır. Serr çeşidin 

de kararmış iç oranının 9 aylık depolama süresince her ay yaklaşık % 0.83 oranında 

olmak üzere doğrusal olarak arttığı, buna karşın Pedro çeşidinde benzer bir eğilim 

görülmediği ve depolama süresince yaklaşık olarak sabit kaldığı tespit edilmiştir. Bu 

çalışmada iç kararmasının net bir şekilde varyete farklılığından kaynaklandığı 

belirlenmiştir. % 40 bağıl nemde depolanan cevizlerde her ay % 0.042’lik bir nem 

kaybı olduğu, % 60 bağıl nemde depolananlarda ise önemli bir nem kaybı görülmediği 

bulunmuştur. Başlangıçta çok düşük olan ceviz yağlarının serbest yağ asitliği değerinin 

(oleik asit olarak % 0.020 ile % 0.055 arasında) depolama ile doğrusal olarak arttığı ve 

özellikle 1992 yılında hasat edilen cevizlerde bu etkinin çok açık bir şekilde görüldüğü 

bildirilmiştir. % 60 bağıl nemde depolanan örneklerin serbest yağ asitliği değerlerinin 

% 40 bağıl nemde depolananlara göre ve 10 ºC’de depolananların serbest yağ asitliği 

değerlerinin 3 ºC’de depolananlara göre yaklaşık 2 kat daha fazla arttığı tespit 

edilmiştir. Depolama süresince yağ asidi kompozisyonunun ise sabit kaldığı 

belirtilmiştir. Yağ asitlerindeki stabilitenin yağların antioksidan faktörlerindeki azalma 

ile ilişkili olabileceği de bildirilmiştir. Cevizin kabuledilebilirliği göz önüne alındığında 

3 ºC ve 10 ºC’de depolanmış örnekler arasında duyusal kalite açısından istatistiki bir 
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fark bulunmamışken, 10 ºC de % 40 bağıl nemde depolanan cevizlerin % 60 bağıl 

nemde depolananlara göre net bir şekilde düşük kabul edilebilirlik değerine sahip 

oldukları gösterilmiştir. Bu durumun % 40 bağıl nemde depolanan cevizlerin yüksek 

dehidrasyon nedeniyle teksturel özelliklerindeki farklılaşmadan kaynaklanabileceği 

belirtilmiştir. Çalışma sonucunda kabuklu cevizlerin % 60 bağıl nemde ve 10 ºC’de 

depolanmalarının uygun olduğu tespit edilmiştir. Cevizlerin daha düşük sıcaklık ve 

bağıl nemde 1 yıl süresince depolanmasının ürünün ticari kalitesini geliştirmediği buna 

karşın çok pahalı soğutma sistemleri gerektireceği bildirilmiştir (Lopez et al. 1995).  

 

Jensen et al. (2003) yaptıkları diğer bir çalışmada, ceviz içlerini polietilen (PE) 

ambalajda atmosferik havada, polietilenterrafitalat (PET) ve etilen vinil alkol (EVOH) 

ambalajlarında atmosferik hava, azot akışı ve oksijen absorberi varlığında paketlemiş 

ve paketlenen ceviz içlerini 11 ºC ve 21 ºC’de 13 ay depolamışlardır. Oksijen absorberi 

ile EVOH ambalajında, azot gazı ile EVOH ambalajında ve oksijen absorberi ile PET 

ambalajında paketlenen ceviz içlerinin hekzanal içeriğinin depolama süresince sabit bir 

şekilde düşük kaldığı, buna karşın diğer tüm paketlemelerde depolama ile arttığı 

bildirilmiştir. Atmosferik hava ile PE ambalajında, atmosferik hava ile PET 

ambalajında ve azot gazı ile PET ambalajında paketlenen örneklerin 21 ºC’de 

depolandıklarında en yüksek hekzanal içeriğine sahip oldukları, aynı şekilde 

ambalajlanan örneklerin 11 ºC’de depolanmalarının ise hekzanal oluşumunu önemli 

oranda azalttığı belirtilmiştir. 21 ºC de depolanmış cevizlerde 5 ay sonunda çok ransit 

tat oluştuğu ve 8 ay sonunda tüketilemeyecek duruma geldiği tespit edilmiştir. Azot 

gazı ile EVOH ambalajında paketlenen örneklerin depolamanın ilk 7 ayı süresince 

referans kadar iyi sonuç verdiği, ancak 7. aydan sonra hafif ransit tat oluştuğu 

bildirilmiştir. Oksijen absorberi ile EVOH ambalajında paketlenip, 11 ºC ve 21 ºC’de 

13 ay süresince depolanan cevizlerin ise başlangıç kalitesinin değişmediği, referansa 

yakın kaliteyi sürdürdüğü ve sıcaklıklar arasındaki farkın önemsiz olduğu açıklanmıştır. 

Bunun dışındaki tüm paketlemelerde 21 ºC’de depolanmış cevizlerde, 11 ºC’de 

depolanmışlardan çok daha ransit tat oluşmuştur. Sonuçlar düşük sıcaklıkta 

depolamanın belirgin bir şekilde ransit tat oluşumunu azalttığını göstermiştir. 

Denemeler sonunda en uygun depolama koşulu olarak, 11 ºC veya daha düşük sıcaklık 

ile oksijen absorberinin kombine edilmesi önerilmiştir. Ancak bu uygulamanın 
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gerektirdiği soğutma maliyeti ile paketlerde kullanılacak absorberin getirdiği ek 

maliyetin hesaba katılmasının zorunlu olduğu ve oksijen absorberi kullanımında 

tüketicilerin buna alıştırılması gerektiği de eklenmiştir. Bununla beraber soğutma ve 

oksijen absorberi kulanılmaksızın, azot akışı ile kombine edilmiş EVOH benzeri düşük 

oksijen geçirgenliğine sahip paket materyalleri ile yüksek kaliteli cevizler sağlamanın 

da olası olduğu belirtilmiştir (Jensen et al. 2003).      

 

Ceviz unu, ceviz içlerinin ceviz yağı üretimi için soğuk presden geçirilmesi sonucu 

oluşan pres kekinden üretilen yan üründür. Ekmek, bisküvi ve keklerde buğday unu ile 

yer değiştirerek veya katkı maddesi olarak fırıncılık endüstrisinde potansiyel kullanımı 

ile yeni bir üründür ve doğal flavor kaynağı olarak farklı kullanım alanları da vardır. 

Soğuk presden sonra pres keki % 20’ye kadar kalıntı yağ içerebilir. Bu durum ceviz 

ununun da raf ömrünü sınırlandıracağı anlamına gelmektedir. Özellikle artan yüzey 

alanı nedeniyle yağ daha fazla oksijene maruz kalabilir ve depolama süresince oksidatif 

değişimlerin artmasına yol açabilir. Vanhanen and Savage (2006) yaptıkları çalışmada 

ceviz ununu polietilen kaplı polipropilen plastik ambalajlara, 11 µm yüksek yoğunluklu 

polipropilen kaplı beyaz çok duvarlı kağıt ambalajlara ve yağ geçirmez kağıtla 

kaplanmış kalın kahverengi kağıt ambalajlara doldurup 5 farklı sıcaklıkta (-20.6, 3.3, 

10.4, 14.3 ve 23 ºC) 26 hafta boyunca depolamışlardır. Çalışmada kullanılan ceviz unu 

% 20.3 oranında kalıntı yağ içermektedir (nem % 10.5). Kahverengi kağıt ambalajların 

ceviz ununun depolanması süresince yüksek oranda nem içeriği değişimine izin verdiği, 

plastik ambalajların ise çok etkili nem içeriği kontrolü sağladığı bildirilmiştir. En sıcak 

depolama koşulu olan 23 ºC’de inkübatör havasının yüksek nem içeriğine sahip olduğu 

ve 23 ºC’deki tüm uygulamalarda özellikle depolamanın sonuna doğru ceviz ununun 

nem içeriğinin arttığı belirtilmiştir. En kuru atmosfer içeriği (0.3 g su/kg kuru hava) en 

düşük sıcaklıktaki (-20.6 ºC) inkübatörde tespit edilirken, ceviz unlarının nem 

içeriklerinin bu sıcaklıktaki tüm uygulamalarda 26 haftalık depolama periyodu 

süresince sabit kaldığı bulunmuştur. Ceviz unlarının başlangıç peroksit değerleri çok 

düşüktür (0.01 meqO2/kg yağ) ve depolamanın 26 haftası süresince peroksit değerinde 

çok yavaş bir artış gözlenmiştir. Depolama süresince en düşük peroksit düzeyi plastik 

ambalajlarda gözlenirken, tüm sıcaklıklar da 26 haftalık depolama sonunda ortalama 

peroksit değerinin 0.42 meqO2/kg yağ olduğu tespit edilmiştir. Depolama sonunda 
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ortalama peroksit değerinin plastik kaplı beyaz kağıt ambalajda 0.49 meqO2/kg yağ 

olduğu, kahve rengi kağıt ambalajda ise 0.73 meqO2/kg yağ olduğu bildirilmiştir. 

Sonuçlar ceviz unlarının plastik ve plastik kaplı kağıt ambalajlarda 23 ºC’nin altında 26 

haftaya kadar kolayca depolanabileceklerini göstermiştir (Vanhanen and Savage 2006).  

 

Pekan içleri pazarlama süresince yaygın olarak mekanik zararlanmaya maruz kalmakta 

ve istenmeyen flavor ve koyu renk gelişimi görülmektedir. Pekanlar selopan kaplanmış 

nitroselüloz (CP-NC) ambalajında atmosferik oksijen altında, selopan kaplanmış 

polivinildenklorid (CP-PVDC), All-Vak 13 ve metalize ionomer film ambalajlarında 

azot akışı altında ve yine selopan kaplanmış polivinildenklorid (CP-PVDC) 

ambalajında vakum altında kapatılmıştır. Tüm örnekler, market koşullarına 

benzetilerek, 24 ºC’de % 60 bağıl nemde ışık altında 24 hafta depolanmıştır. 24 hafta 

sonunda CP-PVDC ile paketleme diğer paket materyallerinden daha fazla ürün 

kalitesini korumuş ve diğer ambalaj materyallerinden farklı olarak kabul edilebilir 

flavora sahip olmuşlardır. Azot akışı altında kapatılmış CP-PVDC içeriklerinin duyusal 

skoru vakumla kapatılmış olanlardan çok az yüksek bulunmuştur. Ticari uygulamalara 

uygun olarak mekanik zararlanma testlerinde, aynı örnekler gevşek ambalajlamada, 

vakum ve vakum+mukavva destekli kutu uygulamalarından çok daha fazla kırılma 

göstermişlerdir. Bu durum vakum paketleme işlemleri uygulanarak bu problemin 

aşılabileceğini göstermiştir. Aynı ambalajlarda titreşim stresi incelendiğinde, gevşek 

ambalajlanmış içlerde önemli miktarda kırık parça oluştuğu ama üründe önemli kalite 

kaybı problemleri görülmediği bildirilmiştir (Dull and Kays 1988). 

 

İç ve dış kabuğundan uzaklaştırılmış, ambalajlanmış tüketime hazır bademler doğrudan 

veya yarı işlenmiş ürün olarak gıda sanayinde kullanılmaktadırlar. Yapılan bir 

çalışmada taze hasat edilmiş supernova bademleri kabuklu ve kabuksuz olarak elyaf 

ambalajlarda, oda sıcaklığında ve 2 ºC’de, 4 ve 8 ay süresince depolanmışlardır. Daha 

sonra bu bademler, dış kabuğu mekanik olarak ve tohum kabuğu elle soyularak, kısmi 

vakum altında (kalıntı basınç 600 mmHg) polietilen ambalajla paketlenmiş, oda 

sıcaklığında ve 2 ºC’de 4, 8 ve 12 ay süresince depolanmıştır. Depolamalar süresince 

bademlerin yağ asidi metil esterlerinde önemli değişimler tespit edildiği bildirilmiştir. 

Sonuçta badem kabuklarının oda sıcaklığında (18 - 25 ºC) depolama süresince oksidatif 
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zararlanmadan korunmada etkili bir doğal ambalaj olduğu tespit edilmiştir. Düşük 

bariyerli ambalajlarla soyulmuş bademleri depolarken yüksek kaliteye sahip olmak için 

seçilen kültürlerin tokoferol içeriğine, hasatta buharla kabuk soymanın hemen ardından 

soğuk depolamanın uygulanmasına ve işleme geciktirilecekse bademlerin kabuklu 

muhafazasına dikkat edilmesi gerektiği bildirilmiştir (Senesi et al. 1996).      

 

Soyulmuş bademler transparan ambalajda (PET/PVDC/PEBD; oksijen geçirgenliği 8 - 

10 mL/24h/m2/bar) vakumla (kalıntı basınç 30 mmHg), metalize ambalajda 

(PET/PEBD/Al/Surlyn/PEBDC; oksijen geçirgenliği 0.3 - 0.5 mL/24h/m2/bar) hem 

vakum (kalıntı basınç 150 mmHg) hemde azot atmosferinde ambalajlanmıştır. 

Ambalajlanan ürünler ortam sıcaklığında (20 ºC) ve soğukta (4 ºC) 546 gün boyunca 

depolanmışlardır. Depolamanın ilk 244 gününden fazla bir zamanda bademlerin 

peroksit değerinin depo sıcaklığı ve paketleme protokolüne bakmaksızın 0.81 - 2.44 

arasında kaldığı ve bununda bu zaman süresince yağ fraksiyonunun düşük düzeyde 

oksidasyona uğradığının göstergesi olduğu belirtilmiştir. Bu süre içinde peroksit 

değerinin aksine serbest yağ asitliğinin depo sıcaklığından etkilendiği ve 4 ºC’deki 

örnekler sabit değer gösterirken (% 1.41 - 2.19), 20 ºC’de depolanan örneklerin 

özellikle 126. günden sonra yüksek değerlere ulaştığı bildirilmiştir (vakum ile 

transparan ambalajda paketleme  % 4.51, vakum ile metalize ambalajda paketleme % 

3.81, azot gazı ile metalize ambalajda paketleme % 4.09). Depolamanın 126. gününe 

kadar tüm örneklerin duyusal analiz sonuçlarının kabul edilebilir düzeyde puanlandığı, 

168 gün sonra ise kabul edilebilirlik yeterli düzeyde olsa bile skorlarda bir düşme tespit 

edildiği ve bu düşmenin ortam sıcaklığında depolananlarda 4 ºC’de depolananlardan 

daha fazla olduğu belirtilmiştir. Depolama sonunda uygulamalar arasında önemli 

farklılıklar tespit edilmiş ve oda sıcaklığında transparan ambalajda vakum altında 

paketlenen örneklerin sonuçları kabul edilebilir bulunmamıştır. Buna karşın soğukta 

depolanan örneklerin çok iyi sonuç verdiği, azot gazı ile metalize ambalajda 

paketlenmiş ve 4 ºC’de depolanmış örneklerin en yüksek puanı aldığı bulunmuştur. 

Çalışma sonucunda, 546 güne kadar süren uzun bir depolama periyodunda yeterli 

kaliteyi sürdürebilmek için metalize film ile azot atmosferinde ambalajlama ve soğuk 

depolama (4 ºC) gibi gelişmiş hasat sonrası tekniklerin kullanılmasının gerekli olduğu 
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ve bu durumda soyulmuş bademlerin satış periyodunun üretim yılının üstüne 

uzatılabileceği bildirilmiştir (Senesi et al. 1991). 

 

2.3 Cevizde Bulunan Antioksidan Bileşikler 

 

Sert kabuklu meyvelerde yağ oksidasyonu nedeniyle depolama periyodu önemli bir 

dönemdir. Cevizler geleneksel olarak oda sıcaklıklarında depolanmakta ve genellikle 

ticari olarakta oksijen ve ışığa karşı düşük düzeyde koruyucu olan plastik materyaller 

içinde ambalajlanmaktadırlar. Bu ambalajların ışık ve oksijen geçişini hiç 

sınırlandırmamasına yada çok az sınırlandırmasına karşın cevizler uzun raf ömrü ile 

dikkat çekmektedirler (Jensen et al. 2001). Cevizin oksidasyona duyarlı olan yüksek 

PUFA varlığına karşın yağ asidi içeriğinin depolama ile büyük oranda sabit kalmasının 

yapısındaki antioksidan bileşiklerden kaynaklandığı düşünülmektedir (Bhagavan and 

Nair 1992). Antioksidan bileşiklerin özellikle yağ ve yağlı gıdaları işleme ve depolama 

süresince lipit peroksidasyonundan koruduğu ve raf ömrünü arttırdığı bilinmektedir. 

Ayrıca antioksidanlar hücre membranlarında serbest radikalleri yakalayarak doymamış 

yağ asitlerini zararlanmalardan korumaktadırlar. Antioksidanların doğal koruyucu 

sistemi ve serbest radikallerin üretiminde oluşacak bir dengesizlik okside olmuş 

ürünlerin oluşumuna ve doku zararlanmalarına yol açabilir. Serbest radikallerin neden 

olduğu bu doku zararlanmaları kardiovasküler, inflamatuar ve nörolojik hastalıklar, 

kanser, katarakt ve yaşlanmayla ilişkili deformasyonlara neden olmaktadır (Rocheford 

et al. 2002). Antioksidan bileşikler kanser, kardiovasküler hastalıklar ve katarakta karşı 

koruma sağlamakta, yaşlanmayı önleyici ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkilere 

sahip olmaktadırlar (Cao et al. 1996, Velioğlu 2000, Pyo et al. 2004). Görüldüğü gibi 

sert kabuklu meyvelerin özellikle de cevizlerin sağlık üzerine olumlu etkileri sadece 

yağ asidi profilleri ile ilişkili olmayıp yapılarında bulunan antioksidan bileşiklerden de 

kaynaklanmaktadır (Maguire et al. 2004). 

 

Sağlık üzerine olumlu etkileri nedeniyle son yıllarda bitkisel orjinli doğal 

antioksidanların gıdalardaki miktarları ve kullanımları üzerine yoğun araştırmalar 

yapılmaktadır. Özellikle gıda sanayinde uzun yıllardan beri kullanılan bütil hidroksi 
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toluen (BHT) ve bütil hidroksi anisol (BHA) gibi sentetik antioksidanların kanserojen 

oldukları kuşkusu ile sınırlandırılmaları ve tüketicilerin bu maddeleri içeren ürünlere 

şüpheyle yaklaşmaları bu araştırmaları dahada arttırmıştır (Jayaprakasha et al. 2001). 

Bunlarla birlikte doğal antioksidanların önemli bir dezavantajı vardır. Antioksidanlar 

gıdaların işlenmesi süresince özellikle ışık, sıcaklık ve kurutma işlemlerine maruz 

kaldıklarında oksijene karşı düşük direnç göstermektedirler. Ayrıca depolama süresince 

gıdalardaki antioksidanlarda değişimler devam etmektedir. Depolama süresince 

antioksidanlar havadan absorbe edilmiş ve/veya yağ ve su fazında çözünmüş oksijen 

tarafından veya yağ oksidasyon ürünleri tarafından okside edilirler. Ancak 

antioksidanların bu oksijen ve oksidasyon ürünleri ile etkileşimi gıdalardaki oksidasyon 

ve diğer bozulma reaksiyonlarının inhibisyonu ile sonuçlanmakta ve gıdaların raf 

ömrünü arttırmaktadır.  

 

Bunlar göstermektedir ki antioksidan bileşikler cevizlerde de hem sağlık hem de işleme 

ve depolama prosesleri üzerine önemli etkilere sahiptir. Cevizlerde antioksidan aktivite 

gösteren bileşiklerin en önemli gurubunu fenolik bileşikler oluşturmaktadır ve bu 

bileşik gurubu temelde tokoferoller, polifenoller ve fenolik asitlerden oluşmaktadırlar. 

Bu fenolik bileşiklerden tokoferoller temelde ceviz yağının antioksidan aktivitesinin 

kaynağı iken cevizin antioksidan aktivitesinin en büyük destekçisi olan polifenoller ve 

fenolik asitler ise yağsız kısmın antioksidan kaynağıdırlar (Arranz et al. 2008a). 

 

2.3.1 Tokoferoller 

 

Tokoferoller iyi bilinen ve çok yaygın kullanılan önemli bir antioksidan gurubudur. 

Metil-substitue olmuş kroman-6-ol halka ve buna bağlanmış izoprenoid yan zincir 

içermektedirler (Şekil 2.1) ve tokoferoller ve tokotrienoller olarak 2 sınıfa ayrılırlar. 

Her iki sınıfında kendi içinde 4 farklı izomeri (α-, β-, γ-, δ-) bulunmaktadır. 
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α-tokoferol,    R1=R2=R3=CH3   γ-tokoferol,    R1= R2=CH3; R3=H 
α-tokotrienol, R1=R2=R3=CH3  γ-tokotrienol, R1= R2=CH3; R3=H 

β-tokoferol,    R1= R3=CH3; R2=H  δ-tokoferol,    R1=R2=R3=H   
β-tokotrienol, R1= R3=CH3; R2=H  δ-tokotrienol, R1=R2=R3=H   
 

 

Şekil 2.1 Tokoferol türevlerinin kimyasal yapıları 
 

Tokoferollerin ve tokotrienollerin, temelde halka yapı üzerinde C6 pozisyonundaki 

fenolik hidrojenden dolayı antioksidan aktiviteye sahip olduğu yaygın olarak 

dökümante edilmiştir (Pokorny et al. 2001). Tokoferoller serbest radikal tarama yoluyla 

ve singlet oksijenin söndürülmesi yoluyla gıdalarda ve biyolojik dokularda yağ 

oksidasyon inhibitörü fonksiyonu göstermektedirler (Kim et al. 2006). 

 

Tokoferoller singlet oksijeni kimyasal ve fiziksel olarak iki ayrı mekanizmanın 

kombinasyonu ile gidermektedirler (Choe and Min 2006). Fiziksel yakalama 

mekanizmasında tokoferoller temas transferi yolu ile singlet oksijeni yakalamaktadırlar, 

ancak bu mekanizmada tokoferoller parçalanmamaktadırlar (Kim et al. 2006). 

Tokoferoller, 1O2’e elektron vermek yoluyla 
1O2 ile temas transfer kompleksi ([T

+-
1O2]1) oluştururlar. Singlet aşamadaki tokoferol-

1O2 kompleksi sistemler arası geçişle 

triplet aşamaya ([T+-1O2]3) geçer ve sonuçta daha az reaktif 
3O2 ve tokoferol oluşur. Bu 

aşamalar tokoferol ve 1O2 arasında kimyasal bir reaksiyon içermez ve fiziksel giderme 

olarak adlandırılır. Kimyasal yakalama mekanizmasında ise tokoferoller 1O2 ile 
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dönüşümsüz olarak reaksiyona girmekte ve hidroperoksidienon, tokoferil kinon ve 

tokoferil kinon epoksit oluşmaktadır (Choe and Min 2006). Tokoferoller kimyasal 

yakalama mekanizması sonucunda tahrip olmaktadırlar. Tokoferoller ile 1O2’nin 

reaksiyon oranı tokoferollerin yapısı ve konsantrasyonu tarafından etkilenmektedir 

(Choe and Min 2006). Tokoferolün singlet oksijenle reaksiyonunun tokoferolün 

kromanol halkasındaki elektron yoğunluğu ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Çünkü 

yapılan çalışmalar singlet oksijen oksidasyonu tarafından tokoferollerin parçalanma 

oranının, tokoferolün kromanol halkasındaki metil guruplarının sayısındaki artış (α-

tokoferol> γ-tokoferol> δ-tokoferol) ile doğru orantılı olarak arttığını göstemektedir 

(Jung et al. 1991, Mukai et al. 1991, Choe and Min 2006, Kim et al. 2006). 

Tokoferollerin singlet oksijeni yakalamasında fiziksel mekanizma kimyasal 

mekanizmadan daha yaygındır. Bu nedenle singlet oksijenin yakalanmasında önemli 

mekanizma olarak fiziksel yakalama mekanizması görülmektedir (Kim et al. 2006).  

 

Tokoferollerin radikal tarama aktivitesi ise onların lipitperoksi radikallerine bağlanmak 

için yağlar ve doymamış yağ asitleri ile rekabetinden kaynaklanmaktadır. Lipitperoksi 

radikalleri tokoferoller ile yağlardan çok daha hızlı reaksiyona girmektedirler. Bir 

tokoferol molekülünün düşük peroksit değerinde yaklaşık 103 le 108 çoklu doymamış 

yağ asidi molekülünü koruyabileceği bildirilmiştir (Kamal-Eldin and Appelqvist 1996). 

Tokoferoller lipit peroksi radikaline kroman halkası üzerindeki 6-hidroksi gurubundan 

bir hidrojen atomu transfer ederek peroksi radikalini tarayabilirler. Tokoferoller lipit 

peroksi radikaline (ROO.) hidrojen verir ve lipithidroperoksit ve tokoperoksi radikali 

üretir(T.). Tokoperoksi radikalleri rezonans yapısı nedeniyle lipitperoksi radikalinden 

daha stabildir. Bu durum oto oksidasyonun gelişim aşamasında yağ oksidasyon oranını 

nihayetinde aşağı doğru çekmektedir. Tokoperoksi radikalleri yağ oksidasyon oranına 

bağlı olarak, birbirleriyle veya diğer bileşikler ile etkileşebilirler. Tokoperoksi 

radikalleri düşük yağ oksidasyon oranında bir birleri ile reaksiyona girer ve tokoferil 

kinon ve tokoferol üretirler. Yüksek oksidasyon oranında ise tokoperoksi radikalleri 

lipit peroksi radikalleri ile reaksiyona girebilir ve tokoferol-lipitperoksi kompleksi (T-

OOR) oluşturur, oluşan bu kompleks daha sonra tokoferil kinon ve lipithidroperoksite 

parçalanabilir (Liebler et al. 1990, Pokorny et al. 2001). Antioksidan olarak 

tokoferollerin serbest radikal tarama etkinliği konsantrasyon ve izomer yapılarına 
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bağlıdır. Tokoferollerin serbest radikal tarama aktivitelerinin yüksekten düşüğe doğru 

δ- > γ- > β- > α- tokoferol şeklinde sıralandığı bildirilmiştir (Reische et al. 2002). 

Antioksidan olarak tokoferolün optimum konsantrasyonu onun oksidatif stabilitesine 

bağlıdır; tokoferolün oksidatif stabilitesi düşük ise maksimum antioksidan aktivite için 

tokoferolün optimum konsantrasyonu da düşer. Tokoferol izomerleri arasında en düşük 

stabiliteye α-tokoferol sahiptir. Tokoferollerin antioksidan aktiviteleri temelde 

antioksidanların düşük miktarlarını içeren yağlarda tespit edilmiştir. Yüksek 

konsantrasyonlarda tokoferollerin bir pro-oksidatif etki gösterebileceği de bildirilmiştir. 

Tokoferoller, özellikle de α- tokoferol, hidroperoksit konsantrasyonuna bağlı olarak, 

sebze yağlarında yüksek konsantrasyonlarda bulunduğu zaman serbest radikallerin 

gelişimi ile prooksidan olarak hareket eder (Jung and Min 1990, Choe and Min 2006). 

Lipit peroksi radikalinin konsantrasyonu çok düşük olduğu zaman, tokoperoksi radikali 

yağdan bir hidrojen çıkartarak tokoferol ve lipit alkil radikali oluşturmaktadır, ancak bu 

reaksiyonun oranı düşüktür. Bununla beraber tokoferoller tarafından lipit alkil 

radikalinin oluşumu yağ oksidasyonunu hızlandırır ve bu durum tokoferol aracılığında 

peroksidasyon olarak adlandırılır (Choe and Min 2006). Deiana et al. (2002) zeytin 

yağlarında prooksidan olarak α- tokoferol için eşik değerinin 60 - 70 ppm olduğunu 

bildirmişlerdir. α-tokoferolün domuz, mısır ve zeytin yağlarında erken otooksidasyon 

aşaması süresince % 0.01’den yüksek konsantrasyonlarda pro-oksidatif aktiviteye sahip 

olduğuda bildirilmiştir (Pokorny et al. 2001). Yapılan başka bir çalışmada ise okside 

olmuş tokoferollerin soya fasulyesi yağının oksidasyonunu arttırdığı bulunmuştur. 

Tokoferol türevleri içinde okside olmuş α- tokoferolün en yüksek prooksidan aktivite 

gösterdiği ve bunu okside olmuş γ- ve δ- tokoferollerin takip ettiği bildirilmiştir (Jung 

and Mind 1992). Yağların oksidatif stabilitesinin geliştirilmesi için işlenmesi süresince 

tokoferol oksidasyonun önlenmesi ve okside olmuş tokoferollerin uzaklaştırılması 

gerektiği güçlü bir şekilde önerilmektedir (Choe and Min 2006). 

 

Ayrıca tokoferoller, demir iyonları ve PUFA kalıntıları ile karışım dimerler ve 

tokoferonlar oluşturarak, oksijen eksikliğinde bile hidroperoksitler tarafından okside 

edilmektedirler (Pokorny et al. 2001). Görüldüğü gibi tokoferoller doymamış yağ, 

oksijen, alkali ve metal iyonlarının varlığında da stabil değillerdir (Lavedrin et al. 

1997). 
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Buna rağmen tokoferoller gıdalarda bulunan en önemli antioksidanlardandır. 

Antioksidan aktiviteleri sayesinde biyolojik dokularda LDL oksidasyonunu azaltarak 

kardioprotektif etki göstermektedirler (Elmadfa and Wagner 2003, Maguire et al. 

2004). Gıdalarda ise tokoferoller lipit peroksidasyonunu önleyerek esansiyel yağ 

asitlerini korumakta ve oksidatif bozulmaları önleyerek gıdaların raf ömrünü 

arttırmaktadırlar.  

 

Bitkisel hammaddelerde tokoferol seviyesi kültür, genotip, gelişme koşulları, orijin, yıl, 

bölge ve olgunluk aşaması tarafından etkilenmektedir (Chun et al.  2005). Ayrıca gıda 

işleme ve depolama süresince oksijen, UV-ışığı ve sıcaklık gibi çok çeşitli faktörler 

tokoferol içeriğini etkilemektedirler. Genelde suda çözünen vitaminler ile 

karşılaştırıldığında tokoferoller gıdaya uygulanan işlemler tarafından daha az 

etkilenmektedirler.  Özellikle ısıya karşı stabil olmaları nedeniyle bir çok üründe 

kullanımları iyi sonuçlar vermektedir (Pokorny et al. 2001).  Yinede gıdaların tokoferol 

içeriği, yağ oksidasyonu süresince antioksidan fonksiyonunun bir sonucu olarak, artan 

depolama süresince azalmaktadır. Bu azalma depolama sıcaklığı, paket materyali ve 

oksijen varlığı tarafından fazlaca etkilenmektedir (Senesi et al. 1991, 1996, Lavedrin et 

al.  1997, Lima et al. 1998, Chun et al. 2005).  

 

Lavedrin et al. (1997)  cevizlerin tokoferol ve karotenoid içerikleri üzerine orijin (USA, 

Fransa), varyete (Franquette ve Hartley) ve depolamanın etkisini araştırdıkları 

çalışmada α, γ ve δ tokoferol miktarlarının sırasıyla 1.08 - 4.05, 21.78 - 26.46 ve 2.51 - 

4.23 mg/100g aralığında değiştiğini, retinol ve karotenoidlerin ise bulunamadığını 

bildirmişlerdir. 4 ºC’de 3 ay depolama sonunda tüm tokoferollerde önemli oranlarda 

kayıp belirlemiş ve  α, γ ve δ tokoferol için sırası ile % 29, % 28 ve % 30’luk azalmalar 

tespit etmişlerdir. 9 ay sonunda ise tokoferol içeriğinde önemsiz bir artış olduğunu 

gözlemlemişler ve bunun depolama süresince örneklerdeki nem kaybından 

kaynaklandığını bildirmişlerdir. Ayrıca istatistik analizler sonucunda coğrafik orijin 

etkisinin varyete etkisinden daha önemli olduğunu tespit etmişlerdir. En yüksek 

tokoferol seviyeleri Fransa orijinli Hartley çeşidinde bulunmuştur (α, γ, δ ve toplam 
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tokoferol miktarları sırası ile 4.05, 26.46, 4.23 ve 28.37 mg/100g). Beklendiği gibi γ –

tokoferol ceviz çeşitlerinin baskın homologu olmuştur (Lavedrin et al. 1997).  

 

Portekizde iki farklı coğrafik bölgeden üç ardışık yıl elde edilen 9 farklı (Arco, 

Franquette, Hartley, Lara, Marbot, Mayette, Mellanaise, Parisienne ve Rego) ceviz 

çeşidinin tokoferol ve tokotrienol içerikleri belirlenmiştir. Analizler tüm ceviz içlerinin 

5 farklı tokoferol türevi (α-, β-, γ-, δ- tokoferol ve γ- tokotrienol) içeren benzer kalitatif 

profile sahip olduklarını göstermiştir. Tüm örneklerde γ- tokoferolün başat bileşik 

(172.6 - 262.0 mg/kg) olduğu ve onu birbirleri ile benzer değerde olan α- ve δ- 

tokoferol’ün izlediği bildirilmiştir. Örneklerde α- tokoferolün 8.7 mg/kg ile 16.6 mg/kg 

aralığında, δ- tokoferolün 8.2 mg/kg ile 16.9 mg/kg aralığında bulunduğu belirtilmiştir. 

Bu çalışmada cevizlerde β- tokoferol varlığı da tespit edilmiş, ancak miktarı minimal 

düzeyde (0.062 - 1.82 mg/kg aralığında) bulunmuştur. Çeşitlerin tokoferol içeriklerinde 

yıllar arasında tespit edilen farklılık, tokoferol içeriğinin iklim koşulları tarafından 

etkilendiğinin bir göstergesidir. Çünkü aynı 6 kültür benzer deneysel alanda ve benzer 

zirai pratikler uygulanmasına karşın üretim yılları arasında önemli farklılıklar 

göstermektedir. Çalışmada Mellanais ile Marbot ve Mayette ile Marbot çiftleri dışında 

kültürler arasında tokoferol ve tokotrienol içerikleri arasında önemli farklılıklar 

bulunmuştur. Bu farklılıkların temelde α- tokoferol ve γ-tokotrienol den kaynaklandığı 

tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda coğrafik orjinler arasında da önemli farklılıklar 

olduğu, ancak cografik orjine ait farklılıkların belirlenmesi için daha fazla örnekle 

çalışılması gerektiği bildirilmiştir (Amaral et al. 2005a). 

 

Delgado-Zamarreno et al. (2004) basınçlı sıvı ekstraksiyon tekniğini (PLE) ve likit 

kromatografi-elektrokimyasal dedektörünü (LC-ED) kullanarak ham cevizlerin 

tokoferol içeriğini belirlemişlerdir. Cevizlerin ortalama α-, (β+γ)- ve δ- tokoferol 

içeriklerinin sırasıyla 3.05, 19.5 ve 2.6 mg/100g olduğunu bildirmişlerdir.  

 

Diğer bir çalışmada 10 farklı sert kabuklu meyvenin (badem, brezilya kestanesi, mahun 

cevizi, fındık, macademia, yerfıstığı, pecan cevizi, pine, şamfıstığı ve ceviz) tokoferol 

ve karotenoid içerikleri incelenmiştir. Cevizlerin % 63.2 - 65.2 arasında yağ içerdikleri, 

α- tokoferolün tespit edilemediğini,  (β+γ)- tokoferol miktarının 12.4 mg/100g yağ ile 
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32.8 mg/100g yağ arasında ve δ- tokoferol miktarının ise 2.3 mg/100g yağ ile 5.9 

mg/100g yağ arasında bulunduğunu bildirmişlerdir. β-karoten ve lutein ise ceviz 

örneklerinde tespit edilememiştir. Bu çalışma sonucunda sert kabuklu meyve tipleri 

arasında cevizlerin fıstık ve pecan ile birlikte en yüksek toplam tokoferol içeriğine 

sahip meyve olduğu tespit edilmiştir (Kornsteiner et al. 2006). 

 

Yapılan bir diğer çalışmada ise 5 adet sert kabuklu meyvenin tokoferol içeriği 

belirlenmiş ve toplam tokoferol içeriği açısından meyvelerin badem (452 µg/g yağ) > 

fındık (371.3 µg/g yağ) > ceviz (321.1 µg/g yağ) > yerfıstığı (148.2 µg/g yağ)> 

macadamia (122.3 µg/g yağ) şeklinde sıralandığı bildirilmiştir. α-tokoferolün ceviz 

hariç diğer sert kabuklu meyve çeşitlerinde en çok bulunan tokoferol türevi olduğu, γ –

tokoferolün ise cevizde en fazla bulunan tokoferol türevi olduğu belirtilmiştir. δ-

tokoferol ise analiz edilen tüm meyve çeşitlerinde iz miktarda bulunmuştur. Yapılan 

çalışmada cevizde α-tokoferol miktarı 20.6 µg/g yağ ve γ –tokoferol miktarı 300.5 µg/g 

yağ olarak tespit edilmiştir (Maguire et al. 2004).  

 

Taze ve kavrulmuş kuru yer fıstığının atmosfer koşullarında ve vakum altında 21 ºC’de 

depolanması süresince oksidasyon stabilitesi ve tokoferol içeriği arasındaki ilişki Chun 

et al. (2005) tarafından araştırılmıştır. Normal atmosferde depolanan kavrulmuş 

yerfıstıklarında peroksit değerinin hızla arttığı ve depolamanın 12. haftasında 47 

meq/kg seviyesine ulatığı, vakum altında depolananlarda ise depolama sonunda (38. 

hafta) 13 meq/kg düzeyinde bulunduğu tespit edilmiştir. Vakum altında depolamanın 

normal koşullarda depolama ile karşılaştırıldığında özellikle kavrulmuş yerfıstıklarının 

yağ oksidasyonunu önemli oranda (P<0.05) geciktirdiği bildirilmiştir. Atmosfer 

depolamada kavrulmuş yerfıstıklarının tokoferol içeriğinin, özelliklede α- ve γ- 

tokoferol içeriğinin, 12 haftaya kadar olan depolama süresince dereceli olarak azaldığı 

ve bu azalmanın özellikle depolamanın ilk 4 haftasında hızlı bir şekilde gerçekleştiği 

bulunmuştur. 12. haftada atmosfer depolamada α- ve γ- tokoferol için kayıpların sırası 

ile % 90 ve % 70 olarak bulunduğu ve α- tokoferol kaybının γ-tokoferolden daha fazla 

olduğu bildirilmiştir. Kavrulmuş yer fıstıklarının depolanmasının 12. haftasından sonra, 

vakum altında depolananlarda α- tokoferol içeriğinin % 50’den fazlasının, normal 

atmosferde depolananlarda ise yaklaşık % 10’unun korunduğu belirtilmiştir. Kavrulmuş 
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yer fıstıklarında vakum depolamanın 38. haftasından sonra ise α-tokoferol dışındaki 

türevlerin başlangıç seviyelerinin % 50’sinden fazlasının (γ- tokoferol için % 70.8’i) 

korunduğu açıklanmıştır. Taze yerfıstıklarının tokoferol içeriğinin de depolama 

süresince kademeli olarak azaldığı ve 21 ºC’de 38 haftalık depolama sonunda normal 

atmosferde ve vakum altında depolanan örneklerde toplam tokoferol kayıplarının sırası 

ile % 24 ve % 20 olduğu belirtilmiştir. Görüldüğü gibi aradaki fark düşüktür ve hem 

atmosfer hemde vakum altında depolama tokoferollerin % 70’inden fazlasını muhafaza 

etmiştir. Çalışma sonucunda tokoferol kayıpları ile yağ oksidasyonu (peroksit ve 

konjuge dien değerleri temelinde) arasında önemli düzeyde bir ilişkinin tespit edildiği 

ve bu durumun yağ oksidasyonu süresince tokoferollerin gösterdiği antioksidan 

aktiviteden kaynaklandığı bildirilmiştir. Depolanmış yerfıstıklarında peroksit değeri 

artarken α- tokoferol seviyesinin exponansiyel olarak azaldığı (α- tokoferol=8.8956e-

0.0468PV R2=0.9246), ayrıca toplam tokoferol miktarı ile peroksit değeri arasında da 

yüksek bir korelasyon görüldüğü (toplam tokoferol=18.339e-0.0336PV, R2=0.9374) 

açıklanmıştır. Kuru kavrulmuş yerfıstıklarının raf ömrünün atmosfer koşullarında 21 ºC 

de depolandığı zaman yaklaşık 2 hafta olduğu ve bu sürede α- tokoferol’ün sadece % 

30’unun korunduğu bildirilmiştir. Tokoferollerin korunması ve oksidatif değişimler 

açısından, kavrulmuş yer fıstıklarının uzun süreli depolamada kalitelerini 

sürdürmelerinde vakum paketlemenin etkili olduğu belirtilmiştir (Chun et al. 2005). 

 

Soyulmuş bademler transparan ambalajda (PET/PVDC/PEBD; oksijen geçirgenliği 8 - 

10 mL/24h/m2/bar) vakumla (kalıntı basınç 30 mmHg), metalize ambalajda 

(PET/PEBD/Al/Surlyn/PEBDC; oksijen geçirgenliği 0.3 - 0.5 mL/24h/m2/bar) hem 

vakum (kalıntı basınç 150 mmHg) hemde azot atmosferinde ambalajlanmış ve 

ambalajlanan ürünler ortam sıcaklığında (20 ºC) ve soğukta (4 ºC) 18 ay 

depolanmışlardır (546 gün). Azot gazı ile metalize ambalajda paketlenip 4 ºC’de 

depolanmış örneklerde α-tokoferol içeriğinin % 65’inin korunduğu belirtilmiştir. Diğer 

tüm denemelerde ise α-tokoferol içeriğinin başlangıçtaki 35.4 mg/100g yağ değerinin 

depolama sonunda 2.09 - 7.05 mg/100g yağ aralığındaki değerlere düştüğü 

bildirilmiştir (Senesi et al. 1991). 
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2.3.2 Diğer fenolik bileşikler 

 

Cevizlerin kolay muhafaza edilebilmeleri, cevizlerde tokoferollerle birlikte başka güçlü 

antioksidan bileşiklerinde var olduğunun düşünülmesine yol açmıştır (Kagawa 2001). 

Cevizlerde baskın olan diğer güçlü antioksidan bileşikler ise tanenler ve fenolik 

asitlerdir. Cevizin yağlı kısmının antioksidan aktivitesi temelde tokoferollerden 

kaynaklanırken, yağsız kısmın antioksidan aktivitesi ise diğer fenolik bileşiklerden 

özellikle tanenler ve fenolik asitlerden kaynaklanmaktadır (Arranz et al. 2008a, 

Labuckas et al. 2008). Yapılan çalışmalar sonucunda cevizin yağsız kısmının toplam 

fenolik madde miktarının yağlı kısmından daha fazla olduğu, yağsız kısmın cevizin 

antioksidan kapasitesinin temel destekçisi olduğu ve cevizin toplam antioksidan 

kapasitesine ceviz yağının desteğinin % 5’ten az olduğu gösterilmiştir (Arranz et al. 

2008a, Arranz et al. 2008b). Cevizin yağsız kısmından elde edilen sulu organik 

ekstraktların toplam fenolik madde miktarı 1071 mg GAE/100g KM olarak 

bulunmuştur (Arranz et al. 2008a). Yapılan bir diğer çalışmada ise ceviz yağlarının 

toplam fenolik madde miktarının 0.32 mg GAE/g yağ olarak bulunduğu bildirilmiştir 

(Arranz et al. 2008b). 

 

Anderson et al. (2001) ise cevizlerde toplam fenolik madde miktarını 16.04 mg GAE/g 

olarak bildirmişlerdir. Gunduc and El (2003) Türkiye’de yaygın olarak tüketilen 9 

farklı sebze, 6 farklı meyve ve 10 farklı sıvı gıdanın toplam fenolik içeriğini belirlemiş 

ve bu gıdalar içinde 7051.74 kateşin eşdeğeri mg/kg örnek değeri ile cevizlerin en 

yüksek toplam fenolik madde içeriğine sahip ürün olduğunu bildirmişlerdir. Pereira et 

al. (2008) Portekizde yetiştirilen 6 ceviz çeşidinin (Franquette, Lara, Marbot, Mayette, 

Mellanaise ve Parisienne) toplam fenolik içeriğini belirlemişler ve çeşitlerin toplam 

fenolik içeriğinin 58.78 mg GAE/g (Lara) ile 95.06 mg GAE/g (Mayette) arasında 

değiştiğini bildirmişlerdir. 

 

Labuckas et al. (2008) Arjantin’de yetiştirilen 3 farklı ceviz çeşidinin (Franquette, 

Chandler ve Cirolla)  bütün meyvelerinin ve ceviz meyvesinin üstündeki zarların 

toplam fenolik madde miktarını belirlemişlerdir. Tüm cevizlerde toplam fenolik içeriği 

Chandler, Criolla ve Franguette için sırası ile 16.3, 17.3 ve 23.7 mg GAE/g ekstrakt 
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olarak bulunmuşken sadece kabukta toplam fenolik içeriği Chandler, Criolla ve 

Franquette için sırasıyla 230, 490 ve 403 mg GAE/g ekstrakt olarak bulunmuştur. 

Sonuçlar kabukların tüm ceviz içlerine göre toplam fenolik madde içeriği açısından çok 

daha iyi bir kaynak olduğunu göstermiştir. Kabukların meyve ağırlığının % 5 ini 

oluşturmasına karşın, kabuğun toplam fenolik madde içeriğinin tüm içe göre en az % 

93 - 97 daha fazla olduğu bildirilmiştir (Labuckas et al. 2008).     

 

Cevizlerin fenolik bileşiklerinin temelde tanenlerden oluştuğu çeşitli kaynaklarca 

bildirilmiştir (Fukuda et al. 2003, Fukuda et al. 2004). Ceviz bileşimindeki tanenlerin, 

ceviz kabuğunun renginden, ceviz meyvesinin buruk tadından ve taze ceviz tüketimi 

sırasında ağızda oluşan yaralardan sorumlu olduğu (Deshpande et al. 1986, Tinkılıç ve 

Uyanık 2001) ve ayrıca antioksidan aktiviteleri sayesinde yağ oksidasyonuna karşı 

koruyucu etkiye ve sağlık üzerine olumlu etkilere sahip oldukları bildirilmektedir. 

Cevizlerin kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu etkisinin uygun yağ profili ve 

tokoferoller dışında bu bileşiklerden de kaynaklandığı belirtilmektedir (Senter et al. 

1983, Sze-Tao et al. 2001). Tanenler bilinen güçlü antioksidan ve radikal tarama 

aktiviteleri sayesinde kardiyovasküler hastalıklar yanında, karaciğer zararlanması, 

diabet, kanser ve AIDS gibi önemli birçok hastalığın tedavisinde ve önlenmesinde 

etkilidirler (Deshpande 2002, Fukuda et al. 2004). Ayrıca bu sınıfın birçok 

temsilcisinin antiviral ve antibakteriyel aktiviteye sahip oldukları da bilinmektedir. Bu 

nedenle tanenlere duyulan bilimsel ilgi son yıllarda tekrar artmıştır (Khanbabaee and 

van Ree 2001).  

 

Ceviz tanenleri hidrolize olabilen tanenlerin elajitanenler alt sınıfına ait bileşiklerdir. 

Elajitanenler, tanenlerin bilinen en geniş gurubudur (Khanbabaee and van Ree 2001) ve 

birçok bitki familyasının tipik bileşenleridirler (Niemetz and Gross 2005). Bu bileşikler 

asit, baz, sıcak su veya enzim (tannaz) vasıtasıyla kolayca hidrolize olabilmektedirler 

(Khanbabaee and van Ree 2001, Deshpande 2002). 

 

Elajitanenler; bir polifenol (gallik asit) ile bir polyol kalıntısının (β-D-glukoz, kuinik 

asit veya polihidrik alkolden biri olabilir) esterleşmesi ile oluşan, gallotanenlerin 

(pentagallolglukoz) uygun doğrultuda yönelmiş galloyl guruplarının oksidatif 
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reaksiyonlar sonucunda birbirleriyle bağlanması ile oluşurlar (3,4,5,3',4',5'-

hekzahidroksidifenol). Monomerik elajitanenler moleküller arası oksidatif reaksiyonlar 

sonucunda C-C ve C-O fenolik bağları oluşturmak için güçlü bir eğilime sahiptirler ve 

bu nedenle dimerik - oligomerik elajitanenler oluşturmaktadırlar (Neimetz and Gross 

2005). Glukoz çekirdeği ile hekzahidroksidifenol ünitelerinin (HHDP) bağlanmaları 

için var olan türlü olasılıklar ve oluşan bileşiklerin dimerik ve oligomerik türevler 

oluşturmak için çok güçlü eğilime sahip olmaları, elajitanen bileşiklerinin anormal bir 

yapısal çeşitliliğe sahip olmasına yol açmaktadır (Niemetz and Gross 2005). 

 

Yüksek molekül ağırlıklı elajitanenler bulundukları meyvede antioksidan kapasitenin 

ana destekçisidirler. Bu durum elajitanenlerin orto pozisyonunda birçok fonksiyonel 

hidroksil gurubu içeren yapısı ile ve düşük molekül ağırlıklı fenoliklerde olduğu gibi 

çiftlenmemiş elektron bağlayabilme özellikleri ile açıklanmaktadır (Nicoli et al. 1999). 

Bu da elajitanenlerin sadece primer antioksidan olarak (hidrojen atomu veya elektron 

vererek) değil aynı zamanda sekonder antioksidan olarakta (Fe (II) gibi metal iyonları 

ile kelat yaparak ve Fenton reaksiyonunun adımlarından birini bloklayarak) hareket 

ettiğini göstermektedir. Tanenlerin lipid peroksidasyonunu siklohekzegenaz’ı inhibe 

ederek önleyebildiği de bildirilmiştir (Amarowicz 2007). Tanenlerin antiradikal 

aktivitesi, Ariga and Hamano (1990) and Hagerman et al. (1998) tarafından bildirildiği 

gibi gelişen polimerizasyon ile artma eğilimindedir. Buna karşın bu bileşiklerin 

antioksidan aktivitesinin glikozilasyon ile azaldığı da bilinmektedir (Fukumoto and 

Mazza 2000). 

 

Elajitanenler çözeltide ve bulundukları ortamda genellikle stabil olmayan bileşiklerdir 

ve hidroliz ve polimerizasyon reaksiyonları verirler (Klumpers et al. 1994, Viriot et al. 

1994). Polimerizasyon reaksiyonları, elajitanenlerin kovalent bağlarla hücre duvarı 

komponentlerine bağlanmasına ve/veya çözünmeyen forma dönüşmesine yol 

açmaktadır (Helm et al. 1997). Asit ve bazlar ile elajitanenlerin hidrolizi ise ester 

bağların kopmasına ve HHDP gurubun spontan olarak daha stabil olan 

hekzahidroksididifenik aside (elajik asit) dönüşmesine yol açar. Oluşan elajik asit ise 

bir dimerik gallik asit türevidir ve suda zayıf çözünme özelliğine sahiptir (Clifford and 

Scalbert 2000).  



 29

Elajik asitler doğada birçok bitkide özellikle üzümsü ve sert kabuklu meyvelerde ve 

onların ürünlerinde serbest elajik asit, elajik asit türevleri veya bağlı formda elajitanen 

olarak bulunurlar. Elajitanenler gibi elajik asit üzerine ilgide sağlık üzerine olumlu 

etkileri nedeniyle son yıllarda artmıştır. Hatta Japonya antioksidan özelliği nedeniyle 

elajik asidin gıda katkısı olarak kullanımına izin vermiştir (Amakura et al. 2000). Elajik 

asitlerinde hidroksil guruplarının metilasyonu, glikozilasyonu ve metoksilasyonu ile 

bitkilerde sayısız türevi oluşmaktadır (Maas et al. 1991). Gıdalardaki elajik asitler ve 

türevleri, bitkide doğal olarak bulunmalarının yanında, elajitanenlerin işleme süresince 

serbest elajik aside ve onların türevlerine dönüşmesi ile de oluşurlar (Viriot et al. 1993). 

Bu türevlerin çözünürlüğü, hareketliliği ve reaktivitesi hayvan sistemleri kadar bitki 

sistemlerinde de birbirinden farklıdır (Rommel and Wrolstad 1993).  

 

Elajitanenlerin tanımlanması ve miktarının belirlenmesi, bu bileşiklerin ticari 

standartlarının bulunmaması ve MS veya NMR gibi HPLC den daha gelişmiş 

teknolojilere ihtiyaç duyulması nedeniyle zordur. Bu nedenle elajik asit, elajitanenler 

için kimyasal belirteç olarak kullanılmaktadır ve genellikle elajitanenlerin miktarı 

elajitanenlerin elajik aside hidroliz edilip, oluşan elajik asitlerin HPLC de belirlenmesi 

yoluyla tespit edilmektedir (Amakura et al. 2000, de Ancos et al. 2000, Häkkinen et al. 

2000, Zafrilla et al. 2001, Anttonen and Karjalainen 2005).  

 

 

 

 

Şekil 2.2 Elajitanen yapıları (1-elajitanen, 2-HHDP grubu, 3-elajik asit) 
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Cevizin yağsız kısmındaki fenolik bileşiklerin, özellikle elajitanen yapısındaki 

polifenollerin çok etkili antioksidanlar olduğu bilinmektedir. Fukuda et al. (2003) 

yaptıkları çalışmada cevizlerde 3 yeni (glansrin A, glansrin B ve glansrin C) ve 13 

bilinen elajitanen (isostrictinin, pedunculagin, casuarictin, strictinin, tellimagrandin I, 

tellimagrandin II, rugosin C, praecoxin A, casuarinin, stenophyllanin A and 

stachyuranin B, 2,3-O-(s)-hexahydroxydiphenoyl-D-glucopyranose, 1,2-di-O-galloyl-

4,6-O-(s)-hexahydroxydiphenoyl-β-D-glucopyranose) bileşiği tanımlamışlardır. 

Bunların 14 tanesinin (glansrin A, glansrin B, glausrin C, 2,3-HHDP-D-glucopyranose, 

ısostrictinin, pedunculagin, casuarictin, strictinin, tellimagrandin I, tellimagrandin II, 

1,2-di-O-galloyl-4,6-HHDP-β-D-glucopyranose, rugosin C, casuarinin, stenophyllanin) 

SOD (süper oksit dismutaz) benzeri akyiviteye sahip olduğunu ve DPPH’e karşı 

dikkate değer oranda radikal yok etme etkisine sahip olduklarını bildirmişlerdir. 

Çalışmada ceviz fenolik bileşiklerinin radikal tarama aktiviteleri DPPH metodu ile 

belirlenmiş (Çizelge 2.3) ve cevizde bulunan elajitanenlerin tümünün kontrol gurubu 

olarak analiz edilen gallik asit ve L-askorbik asitten çok daha güçlü radikal tarama 

aktvitesine sahip oldukları tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda kimyasal yapı 

ile radikal tarama aktivitesi arasında çok net olmamakla birlikte bir ilişki belirlendiği 

bildirilmiştir. Yapısında bir HHDP gurubu veya valoneoyl gurubu ile birlikte bir gallol 

gurubu içeren elajitanenlerin sadece tek bir HHDP gurubu içerenlerden daha fazla 

radikal tarama aktivitesine sahip oldukları görülmüştür. Çalışma sonucunda ceviz 

meyvesinin güçlü antioksidan aktivitesinin içerdiği elajitanenlerden kaynaklandığı 

bildirilmiştir.   

 

Çizelge 2.3 Ceviz elajitanenlerinin radikal tarama aktiviteleri 
 

Bileşik EC50 (µM) Bileşik EC50 (µM) 
Glansrin A 0.36 Tellimagrandin I 0.79 
Glansrin B 0.93 Tellimagrandin II 0.44 
Glansrin C 0.57 Rugosin C 0.34 
İsostrictinin 1.73 Casuarinin 0.78 
Pedunculagin 4.72 Gallik Asit 5.88 
Casuarictin 0.4 L-Askorbik Asit 6.25 
Strictinin 2.68   
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Fukuda et al. (2004) ceviz fenolik fraksiyonunun ağırlıkça % 16’sının pedunculagin, % 

15.8’inin elajik asit, % 6.6’sının tellimagrandin I, % 1.0’nin casuarinin, % 1.8’inin 

rugosin C, % 4.1’inin casuaricitin ve % 1.2’sinin de tellimagrandin II’den oluştuğunu 

tespit etmişlerdir. Daniel et al. (1989) ise ceviz ve pecan daki elajik asit miktarının 

sırasıyla 59 mg/100g KM ve 33 mg/100g KM olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Li et al. (2006) iki farklı ceviz çeşidinden metanol:su (80:20) ile elde ettikleri 

ekstraktlarda serbest fenolikleri belirlemek için etilasetatta çözünen fraksiyonları 

toplamışlar ve toplanan fraksiyonlarda toplam serbest fenolik madde miktarını ortalama 

10.02 mg GAE/g ceviz olarak bulmuşlardır.  Bu fraksiyonda Combe ve Lake çeşitleri 

için serbest elajik asit miktarı sırası ile 0.32 mg/g ceviz ve 0.25 mg/g ceviz olarak 

bulunmuştur. Bu fraksiyonda valoneik asit dilakton belirlenememesine karşın bu bileşik 

asit hidrolizi sonucunda ve ekstrakte edilemeyen bağlı fenolik fraksiyonlarında 

belirlenmiştir. 

 

Zhang et al. (2009) cevizler üzerinde yaptıkları çalışma sonucunda cevizlerden 7 farklı 

küçük moleküllü fenolik bileşiği (pyrogallol, p-hidroksibenzoikasit, vanillik asit, etil 

gallate, protokateşuik asit, gallik asit ve 3,4,8,9,10-pentahidroksidibenzol [b,d] piran-6-

one) izole edip tanımlamışlardır. Coloric et al. (2005) ise Slovenya’da yetiştirilen 10 

farklı ceviz çeşidinde iç ceviz zarının ve ceviz içlerinin fenolik bileşimini 

belirlemişlerdir. Yapılan çalışmada iç cevizlerin zarlarında ve ceviz içlerinde 7 farklı 

fenolik asit (klorojenik asit, kafeik asit, p-kumarik asit, ferulik asit, sinapik asit, elajik 

asit ve siringik asit) ile birlikte siringaldehit ve juglon tanımlanmış ve miktarları 

belirlenmiştir. Tüm çeşitlere ait hem ceviz içlerinde hemde ceviz içlerine ait zarlarda 

siringik asit, juglon ve elajik asit yukarda sayılan fenolikler içinde en çok bulunan 

bileşikler olmuşlardır. Bu bileşikler ceviz içlerinde sırasıyla 33.83, 11.75 ve 5.90 

mg/100g iç ceviz olarak, iç cevizi saran zarda ise yine sırasıyla 1003.24, 317.9 ve 

128.98 mg/100g iç ceviz zarı olarak bulunmuştur. Tüm çeşitlerin hem içlerinde hem de 

zarlarında en az bulunan bileşikler ise ferulik asit ve sinapik asit olmuştur. Bu bileşikler 

ise ceviz içlerinde sırasıyla 0.06 ve 0.05 mg/100g iç ceviz olarak, iç cevizi saran zarda 

yine sırasıyla 2.93 ve 2.17 mg/100g iç ceviz zarı olarak bulunmuştur. Analiz sonuçları 

fenolik bileşikler açısından, ceviz içlerine ait zarların ceviz içlerinden çok daha iyi bir 
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kaynak olduğunu göstermiştir. Bulunan bileşikler açısından, ceviz içine ait zarlar ile 

ceviz içlerinin arasındaki oran 14.8 kat (kafeik asit) ile 752.0 kat (p-kumarik asit) 

arasında değişmiştir.   

  

Fukumoto and Mazza (2000) çeşitli benzoik asit türevleri, sinamik asit türevleri, 

antosiyanidinler/antosiyaninler ve antioksidan katkıların (α-tokoferol, askorbik asit, 

BHA and BHT) antioksidan aktivitelerini ölçmüşlerdir. Elajik asidin β-karoten ağartma 

metodu ile ölçülmüş antioksidan aktivitesi 779 x 10-6 (A450 nm’de lineer regresyon ile 

hesaplanmış eğim katsayısı/µM bileşik) ve DPPH metodu ile ölçülmüş antioksidan 

aktivitesi -9.21 (µM DPPH için lineer regresyon ile hesaplanmış eğim katsayısı /µM 

bileşik) olarak bulunmuştur. Analiz edilen bileşikler içinde elajik asit, α-tokoferol ile 

birlikte, kullanılan her iki yöntemde de yüksek antioksidan aktiviteye sahip bileşik 

olmuştur. 

 

Cevizler üzerine yapılan diğer bir çalışmada kırılıp kabuğu soyulmuş ve soyulmamış 

taze cevizlerde tanen içeriğinin sırası ile 372 - 1095 mg kateşin ekivalen /100g KM ve 

363-667 mg kateşin ekivalen/100g KM arasında değiştiği bildirilmiştir. Proses 

sırasındaki değişim incelendiğinde analiz edilebilir tanen içeriğinde kavurma (204 °C, 5 

dk) işlemi % 14’lük, sulu alkali solüsyonda bekletme işlemi % 44 - 100 arasında ve 

sulu asit solusyonunda bekletme işlemi % 6 - 76 arasında bir azalmaya neden olmuştur. 

Ayrıca, destile deiyonize su içinde mikrodalgada ısıtma işlemi % 93 - 98’lik bir 

azalmaya ve 100 °C’de 2 dakika ağartma işleminin de % 98’lik bir azalmaya neden 

olduğu bildirilmiştir. 25 ºC’de 21 günlük depolamanın ise cevizlerin tanen içeriğini % 

20 ile % 40 arasında azalttığı tespit edilmiştir (Sze-Tao et al. 2001). 

 

Ekonomik değeri açısından ülkemiz için önemli bir ürün olan ceviz meyvesi, içerdiği 

yüksek yağ miktarı ve yağı oluşturan esansiyel yağ asitleri yanında, ürün kalitesi ve 

sağlık üzerine etkili birçok önemli besin öğesini, özelliklede antioksidan aktivite 

gösteren çeşitli bileşenleri içermektedir. Ceviz içi bileşiminin coğrafik orjine, yıla ve 

sulama durumuna göre değişim gösterdiği bilinmesine karşın şimdiye kadar ülkemiz 

cevizleri üzerinde yapılan çalışmalar yetersiz sayıda olup içerik açısından da birbirine 

benzemektedir. Son dönemlerde, üzerinde yoğun çalışılan antioksidan bileşikler ve 



 33

miktarları üzerine yapılmış herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Ceviz içlerinin 

ambalajlanması ve depolanması içinde durum aynıdır. Farklı geçirgenliğe sahip 

ambalajlar ile ambalajlama ve farklı depolama koşullarının uygulandığı ve antioksidan 

bileşikler ile oksidasyon düzeyinin birlikte ele alındığı kapsamlı bir çalışma yoktur.  

 

Bu çalışma ile ülkemiz cevizlerinin son dönemde oldukça dikkat çeken, ürünün raf 

ömrüne ve sağlık üzerine olumlu etkileri olan, antioksidan bileşikleri belirlenerek 

ülkemiz ceviz çeşitlerinin besin özellikleri konusundaki kaynak boşluklarının 

doldurulması amaçlanmıştır. Ayrıca vakum ambalajlanmış ceviz içlerinin depolanması 

süresince oksidasyon düzeyi ve antioksidan bileşenleri üzerine farklı ambalaj 

materyalleri ve depolama koşullarının etkisi araştırılmıştır. Böylece ülkemiz iç cevizleri 

için uygun ambalaj ve depo koşulları belirlenerek, daha kaliteli ürünlerin iç ve dış 

piyasada tüketicilere sunulmasını sağlayacak verilere ulaşılması amaçlanmıştır.  
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1 Materyal 

 

Bu çalışmada, Türkiye’de yetiştirilen 7 farklı ceviz çeşidi (Yalova 1, Yalova 3, Yalova 

4, Kaman V, Şebin, Bilecik ve Şen 1) ile çalışılmıştır. Çeşitlerden Yalova 4, Şebin, 

Bilecik ve Şen 1 Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 

bahçeşinden temin edilmiştir.  Yalova 1 ve Yalova 3 çeşitleri Denizli ilindeki ve 

Kaman V çeşidi Kırşehir ili Kaman ilçesindeki üreticilerden temin edilmiştir. Çeşitler 

2004 ve 2005 hasat yılında iki yıl tekrarlı ve 3 tekerrürlü olarak toplanmıştır. Toplanan 

örnekler yeşil kabuğundan ayrıldıktan sonra güneşte kurutulmuş ve kurutulan örnekler 

laboratuvara nakledilmiştir. Laboratuvara gelen örnekler kabuklu olarak Poliamid 

ambalajlara konulmuş ve analiz edilinceye kadar -30 °C’de muhafaza edilmişlerdir.  

  

Depolama çalışması için Yalova 1 ve Yalova 3 çeşitleri kullanılmıştır. Bu çeşitlere ait 

cevizler kırılarak içleri çıkarılmış ve elde edilen yarım ceviz içleri ambalajlanıp 

depolanmıştır (Ek 1). Çalışmada kullanılan ambalajlardan 20µmPoliamid/Polietilen 

(toplam kalınlık 90µm) (90µ PA/PE) ve 60µmPoliamid/Polietilen (toplam kalınlık 

150µm) (150µ PA/PE) ambalajları Polinas AŞ’den temin edilmiştir. Bu ambalaj 

materyallerine ait geçirgenlik değerleri Çizelge 3.1’de verilmiştir. Ambalajlar 12 cm * 

17 cm ölçülerinde hazırlanıp her ambalaja 50 g iç ceviz doldurulmuştur. Ceviz içleri bu 

ambalajlarda vakumla (750 mmHg) paketlenerek 3 farklı depo koşulunda (10, 20 ve 30 

°C) 1 yıl süre ile karanlıkta depolanmıştır. Ambalajlanmış cevizlere ait örnek 

fotoğraflar Ek 2’de verilmiştir. Depolama süresince 2., 4., 6., 8., 10., ve 12. aylarda 

örnekler alınmıştır. Depolamadan alınan örnekler analiz edilinceye kadar -30 °C’de 

depolanmıştır. Depolama çalışması da 2004 ve 2005 yıllarında iki yıl tekrarlı ve 3 

tekerrürlü olarak yapılmıştır.  
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Çizelge 3.1  Ambalaj malzemelerine ait oksijen ve nem geçirgenlik değerleri 
 

Ambalaj Çeşidi O2 Geçirgenliği 

mL/m2/gün (23°C) 

Nem Geçirgenliği 

g/m2.gün.atm(37.8°C, %90 RH) 

90µm PA/PE 63.4±0.4 4.55±0.2 

150µm PA/PE 38.05±0.85 2.98±0.1 

 

Farklı çeşitlerin başlangıç örneklerinde fiziksel analizler, toplam kuru madde, toplam 

yağ, protein, peroksit değeri, serbest yağ asitliği, yağ asitleri bileşimi, tokoferoller, 

toplam fenolik madde miktarı ve fenolik bileşik dağılımı belirlenmiştir. Depolanan 

ceviz içlerinde ise depolama süresince toplam kurumadde, peroksit değeri, serbest yağ 

asitliği, hekzanal, tokoferoller, toplam fenolik madde ve fenolik bileşik dağılımı 

belirlenmiştir. 

 

3.2 Yöntem 

 

3.2.1 Fiziksel analizler 

 

3.2.1.1 Tane ağırlığı (g), iç ağırlığı (g) ve randıman (%) 

 

Tane ağırlığı her tekerrürdeki cevizlerden rastgele alınmış 10 adet cevizin doğrudan 

tartılmasıyla bulunmuştur. İç ağırlık bu tanelerin kırılarak elde edilen içlerin 

tartılmasıyla bulunmuştur. Randıman ise iç ağırlığın tane ağırlığına oranlanmasıyla 

bulunmuştur (Çağlarırmak, 2003). 

 

3.2.1.2 Hunter renk değerleri 

 

Ceviz yüzeyinin girintili çıkıntılı yapısı, renk ölçüm cihazının doğrudan yüzeyden 

ölçüm yapmasını engellemektedir. Bu nedenle Hunter renk değerleri öğütülmüş ceviz 

içlerinde Konica Minolta marka CR 400 Model (Japonya) renk ölçüm cihazı ile 

ölçülmüştür (Artık 1993, Anonymous, 2002b).   
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3.2.2 Kimyasal analizler 

 

3.2.2.1 Toplam kuru madde 

 

Ceviz içlerinin kuru madde miktarları TS 1276 No’lu metoda göre yapılmıştır. Ceviz içi 

örnekleri Krups marka 75 model (Meksika) kahve öğütücüsünde öğütüldükten sonra 

darası alınmış kurutma kaplarına 5 g tartılmıştır. Öğütülmüş iç ceviz örnekleri sabit 

ağırlığa gelinceye kadar 105 °C’de tutulmuşlardır. Süre sonunda kaplar tartılmış ve 

sonuç yüzde kuru madde miktarı olarak hesaplanmıştır (Anonim 1991). 

 

3.2.2.2 Toplam yağ 

 

Ceviz içlerinin toplam yağ içerikleri, öğütülmüş ceviz örnekleri kullanılarak soksalet 

ekstraktöründe AOAC metot no 948.22’e göre yapılmıştır.  Soksalet kartuşlarına 2.5 g 

tartılan öğütülmüş iç cevizler, 6 saat n-hekzan ile darası alınmış cam balonlar 

kullanılarak ekstraksiyona tabi tutulmuşlardır. Süre sonunda balonların içindeki solvent 

uzaklaştırılarak balonlar tartılmış ve iç cevizlerdeki yağ içeriği yüzde olarak 

belirlenmiştir (AOAC 2000).   

 

3.2.2.3 Protein  

 

Ceviz içlerinin protein miktarı Kjeldahl yöntemi ile AOAC metot no 950.48’e göre 

belirlenmiştir (NX5.30) (AOAC 2000).   

 

3.2.2.4 Yağ asitleri bileşimi 

 

Ceviz içlerine ait yağ asitleri dağılımının belirlenmesi için yağ asitleri metil esterleri 

IUPAC Method 2.301’e göre hazırlanmıştır (Anonymous 1987). Yağ asitleri 

bileşiminin belirlenmesi için Şekil 3.1’de verilen soğuk ekstraksiyon metodu ile elde 
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edilen yağlar kullanılmıştır. Örneklerin yağ asidi bileşiminin gaz kromatografik yolla 

saptanmasında kullanılan analiz koşulları da aşağıda verilmiştir. 

 

Yağ asitleri analizi için kullanılan çalışma koşulları 
Gaz Kromatografisi: Shimadzu marka 2010 model (Japon) gaz kromatografi cihazı 
Dedektör: FID 
Kolon: JW scientific DB 23 (30m x 0.25 mm id x 0.250 µm film kalınlığı) 
Taşıyıcı Gaz ve Akış Oranı: He, 0.9 mL/dk 
Split Oranı: 1:100 
Sıcaklıklar 
 Enjeksiyon Bloğu Sıcaklığı : 230 °C  
 Kolon Sıcaklığı:  190 °C 
 Dedektör Sıcaklığı: 240°C  
 

3.2.2.5 Serbest yağ asitliği 

 

AOCS official method Ca 5a-40’a göre yapılmıştır. Şekil 3.1’e göre ekstrakte edilen 

ceviz yağlarından alınan 5 - 10 g yağ, 50 mL % 95’lik etil alkol ile bir erlenin içinde 

çözündürülüp, fenolfitaleyn indikatörü eşliğinde 0.1N NaOH çözeltisi ile titre 

edilmiştir. Serbest yağ asitliği % oleik asit cinsinden ifade edilmiştir (Anonymous 

1997). 

 

3.2.2.6 Peroksit değeri 

 

Peroksit değerinin belirlenmesi için IDF standart metod 74A:1991 kullanılmıştır. Soğuk 

ekstraksiyon ile elde edilen yağlardan (Şekil 3.1) 0.2 - 0.3 g tüplere tartılıp üzerine 9.6 

mL kloroform - metanol (70 + 30 v/v) ilave edilip yağ tamamen çözülmüştür. 

Bekletilmeden amonyumtiyosiyanat çözeltisinden 50 µl ilave edilip 2 - 4 saniye 

karıştırılmıştır. Daha sonra 50 µl Fe(II) çözeltisi ilave edilip 2 - 4 saniye karıştırıldıktan 

sonra 5 dakika karanlıkta bekletilmiştir. Tüm işlem, reaksiyon süresi olan 5 dakikada 

dahil olmak üzere, 10 dakika içinde bitirilmiştir. İnkübasyon sonunda spektrofotometre 

de örnek içermeyen şahide karşı 500 nm’de absorbans değeri okunmuş ve aşağıdaki 

formülle peroksit değeri hesaplanmıştır (Anonymous 1991b, Shantha and Decker 

1994).   
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Peroksit değeri = (A1-A2)*m/55.84*m0 

 

Formülde A1 analiz sonucunda örnekten elde edilen absorbansı, A2 şahit absorbansını, 

m Fe+3 standart kurvesinin eğimini (Ek 3), m0 yağ miktarını, 55.84 ise demirin atom 

ağırlığını göstermektedir. 

 

3.2.2.7 Hekzanal 

 

Örneklerin oksidasyon düzeyini belirlemek için ikincil oksidasyon ürünü olan hekzanal 

tayini katı faz mikro ekstraksiyon (SPME) tekniği ile Strathmann et al. (2005)’e ait 

metot modifiye edilerek yapılmıştır. Öğütülmüş ceviz örneklerinden 2 g alınarak 22 

mL’lik hermetik olarak kapanabilen septum kapaklı bir viale internal standart (2-

heptanone, 100 ppm w/w) ile birlikte yerleştirilerek viallerin ağzı kapatılmıştır. 

Kapatılan vialler Teknokroma marka 2t® model (İspanya) statik headspace ısıtma 

bloğuna yerleştirilerek 65 °C olan denge sıcaklığına ulaşması için 5 dakika 

beklenmiştir. Denge sıcaklığına (65 °C) ulaştırılan viallerin içine 2 cm’lik fiber (50/30 

µm divinylbenzene/carboxen/polydimethylsiloxane) yerleştirilerek bu sıcaklıkta 30 

dakika tutulmuştur. Fiber kullanılmadan önce gaz kromatografisinin enjeksiyon portu 

içinde 250 °C’de 15 dakika koşullandırılmıştır. Vial içinde 30 dakika tutulan fiber süre 

sonunda çıkartılarak gaz kromatografisinin enjeksiyon portuna yerleştirilerek analiz 

edilmiştir. Örneklerin hekzanal içeriğinin belirlenmesi için gaz kromatografisinde 

kullanılan analiz koşulları ise aşagıdaki gibidir. 

  

Hekzanal analizi için kullanılan çalışma koşulları 
Gaz Kromatografisi: Agilent marka 6890 M model (USA) gaz kromatografisi cihazı 
Dedektör: FID 
Kolon: HP-Innowax (30m x 0.25 mm id x 0.250 µm film kalınlığı)   
Taşıyıcı Gaz ve Akış Oranı: N2, 13.6 mL/dk 
Split Oranı: Splitless modu 
Sıcaklıklar 
 Enjeksiyon Bloğu Sıcaklığı ve Süresi: max 250 °C,  3 dk 
 Dedektör Sıcaklığı: 270 °C 
 Kolon Sıcaklık Programı:  40 °C’de (5 dk), 5 °C/dk ile 100 °C’ ye, 100 °C’de (0 

dk), 50 °C/dk ile 240 °C’ye, 240 °C’de (1 dk).    
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Hesaplama için hekzanal standardından 1 - 1000 ppm arası bir seri hazırlanarak internal 

standart (2-heptanon) ile birlikte viallere yerleştirilmiştir. Vial içerikleri yukarda 

bildirilen işlemlerden geçirilerek gaz kromatografisinde analiz edilmiştir. Elde edilen 

verilerden Hekzanal Alanı / İnternal Standart Alanı’na karşılık Hekzanal 

Konsantrasyonu / İnternal standart konsantrasyonu grafiğe işlenip elde edilen 

denklemden hekzanal içeriği hesaplanmıştır (Ek 4).   
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Öğütme (Ceviz içi) 
 
 
 

Örnek(20g) +Örnek yağ içeriğinin 10 katı hekzan (140mL)* 

        
 

   Homojenizasyon (10000 rpm, 30 s) 
 
 

 Çalkalama (Dairesel Çalkalayıcıda, 200 rpm, 2 saat) 
 
 

                                                           Filtrasyon                                             Filtrat 
 

 
Kalan posa üzerine başlangıçtaki kadar hekzan ilavesi(140mL) 

 
 
         2 X               Çalkalama (Dairesel Çalkalayıcıda, 200 rpm, 2 saat) 
 
 

                                                             Filtrasyon                                             Filtrat 
 

 
       Posa 

(Kalan posa solventin uzaklaştırılması ve kurutulması için 
 vakumlu etüvde 60 °C’de 2 saat tutuldu) 

 
 
                                                                                                       Toplanan filtratların solventi  
                                                                                                 rotary evoparatörde uzaklaştırıldı   

 
 

                                                                                                      Yağa bir spatül susuz sodyum  
                                                                                                        sülfat eklenerek filtre edildi  

 
 

                                                                                    Yağlar amber renkli cam şişelere alınarak, 
                                                                                      kapakları azot gazı akışı altında kapatıldı 

 
 

                                                                                              Elde edilen yağlar analiz edilinceye  
                                                                                               kadar -30 °C’de muhafaza edildi 

 
 
 

 
 * Tüm örneklerin yağ içeriğinin %70 olduğu kabul edilerek, tüm örneklerde aynı miktar hekzan 
ile ekstraksiyon yapılmıştır. 

 
 
Şekil 3.1 Ceviz örneklerinden yağ elde etmek için uygulanan soğuk ekstraksiyon işlemi 
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3.2.2.8 Tokoferoller 

 

Ceviz örneklerinden Şekil 3.1’deki soğuk ekstraksiyon yöntemi kullanılarak elde edilen 

yağları 1:10 oranında n-hekzan ile seyreltilmiş daha sonra 0.45 µm PTFE filtreden 

geçirilerek HPLC’ye enjekte edilmiştir (Anonymous 1992).  

 

Analizler Shimadzu (Japonya) marka HPLC cihazı ile yapılmıştır. 
Sistem kontrolörü  : Shimadzu SCL-10A 
Gradient pompa     : Shimadzu LC-10 AD-VP  
Örnek valfi             : Rheodyne 7725i valf (20 µµµµL örnek hacmi) 
Dedektör                : Shimadzu RID-10A 
Kolon fırını            : Shimadzu CTO-10AS 
Degazer                  : Shimadzu DGU-14A  

 

HPLC çalışma koşulları: 
Kolon            : LiChrosorb Si60 (250X4mm, ID) 5µm 
Akış hızı      : 1 mL min-1   (İsokratik akış)                                                                                        
Mobil faz    : Hekzan:İzopropil alkol (99:1)                                                              
Dalga boyu       : 295 nm 
Kolon Sıcaklığı : 25 °C 

 

3.2.2.9 Toplam fenolik madde 

 

Toplam fenolik madde tayini için Şekil 3.2’de bildirilen yöntem kullanılarak elde 

edilmiş ceviz metanolik ekstraktları kullanılmıştır. Ceviz metanolik ekstraktlarından 1 

mL alınarak 10 mL’ye metanol ile tamamlanmıştır. Daha sonra Singleton and Rossi 

(1965)’e ait Folin-Ciocalteu metodu kullanılarak gallik asit eşdeğeri (GAE) olarak 

toplam fenolik madde miktarı belirlenmiştir (Ek 5).   
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Öğütme (Ceviz) 
 

 
Yağın uzaklaştırması 

(Şekil 3.1’deki gibi soğuk ekstraksiyon metodu uygulandı) 
 
 

Yağsız örnek         
  (Soğuk ekstraksiyondan elde edilip solventi uzaklaştırılmış örnek) 

 
 

0.25 g yağsız örnek + 9.75 mL metanol:su (80:20)                                                       
 

 
Çalkalama (250 rpm, 2 saat) 

 
 
                                                     Santrifüj (10 dk, 10000 rpm)                              Süpernatant 
 
 

Pellet 
 
 

Kalan pellet üzerine 9.75 mL metanol:su (80:20) ilavesi 
 

 
                                                     Çalkalama (250 rpm, 2 saat) 
 
           2 X  
                                                     Santrifüj (10 dk, 10000 rpm)                              Süpernatant 
 
 
 

   Pellet 
                                                                                                                  Toplanan süpernatantlar 
                                                                                                                   birleştirilip filtre edildi 
 
 

                  Rotary evoparatörde                                    
solventler  uzaklaştırıldı  (40 °C) 

 
  
                                                                                       Ekstraktlar 2 mL DMSO’da çözüldükten 
                                                                                         sonra metanol ile 25 ml’ye tamamlandı  
 
 
                                            Ekstraktlar kahverengi şişelere doldurulup, kapakları azot gazı akışı 
                                       altında kapatıldıktan sonra analiz edilinceye kadar -40 °C’de depolandı  
 
 
 
Şekil 3.2 Ceviz metanolik ekstraktlarının elde edilmesi için uyglanan ekstraksiyon  

işlemi  
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3.2.2.10 Fenolik madde dağılımı 

 

Ceviz metanolik ekstraktlarında fenolik madde dağılımının belirlenmesi için Colaric et 

al. (2005)’e ait metot modifiye edilerek kullanılmıştır. Şekil 3.2’de verilen yöntem 

kullanılarak elde edilen ceviz metanolik ekstraktları 1:1 oranında metanol ile seyreltilip 

0.45 µm şırınga ucu filtreden geçirilerek HPLC cihazına enjekte edilmiştir. Çalışmada 

kullanılan HPLC cihazına ait özellikler ve HPLC çalışma koşulları aşağıda verilmiştir. 

 

Analizler Shimadzu (Japonya) marka HPLC cihazı ile yapılmıştır. 
Sistem kontrolörü  : Shimadzu SCL-10A 
Gradient pompa    : Shimadzu LC-10 AD-VP  
Örnek valfi            : Rheodyne 7725i valf (20 µµµµL örnek hacmi) 
Dedektör                : Shimadzu RID-10A 
Kolon fırını            : Shimadzu CTO-10AS 
Degazer                   : Shimadzu DGU-14A  
 

HPLC çalışma koşulları: 
Kolon              : Waters Symetry C18 (250X4mm, ID) 5µm 
Akış hızı           : 1 mL min-1                                                                                           
Mobil faz         : % 2 asetik asitli su (A), % 0.5 asetik asitli su:asetonitril (1:1) (B)                                                             
Dalga boyu    : Kateşin, epikateşin, elajik asit, metil gallat, juglan ve benzoik asit 

türevleri için 280 nm, siringaldehit, siringik asit ve 
hidroksisinamik asitler için 320 nm, flavonoller için 360 nm.  

Kolon sıcaklığı  : 25 °C 
Elüsyon Profili  : Başlangıç % 90 A, 50. dk % 45 A, 60.dk % 0 A, 80.dk % 0 A, 85. 

dk % 90 A (İki analiz arasında cihazın dengeye gelmesi için 15 
dakika başlangıç koşullarında akış yapılmıştır) 

 

3.2.2.11 Deneme planı ve istatistiksel analizler 

 

Üzerinde durulan özellik bakımından elde edilen gözlemler faktöriyel düzende varyans 

analizi tekniği ile değerlendirilmiştir. Denemede yıl faktörünün 2, çeşit faktörünün 2, 

süre faktörünün 6, sıcaklık faktörünün 3 ve ambalaj faktörünün 2 seviyesi mevcuttur. 

İstatistiksel analizler 5 faktörlü olarak yapılmış, ancak yıl faktörü interaksiyonlara dahil 

edilmemiştir. Varyans analizleri Minitab 15 paket programı ile duncan çoklu 

karşılaştırma testleri ise MSTAT paket programı ile yapılmıştır.   
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA  

 

4.1 Ceviz Çeşitlerinin Fiziksel Özellikleri 

 

2004 ve 2005 yıllarında hasat edilen ceviz örneklerinin fiziksel analiz sonuçları Çizelge 

4.1.’de gösterilmiştir. Çizelge 4.1’de görüldüğü gibi 2004 yılında hasat edilen 

cevizlerden en yüksek tane ağırlığına Yalova 1 çeşidi sahip olurken bunu sırasıyla 

Bilecik, Yalova 3, Kaman 5 ve Şebin çeşidi takip etmiştir. 2005 yılında hasat edilen 

ceviz örneklerinde ise bu sıralama Yalova 1> Şen 1> Yalova 4≥ Kaman 5> Yalova 3> 

Bilecik şeklinde olmuştur. Her iki yılda en yüksek tane ağırlığına Yalova 1 çeşidi sahip 

olurken, en düşük tane ağırlığına 2004 yılında hasat edilen Şebin çeşidi sahip olmuştur. 

Aynı yıl içinde çeşitler arasındaki farklılık incelendiğinde, her iki yılda da çeşitler 

arasındaki farklılık istatistik olarak çok önemli bulunmuştur (P<0.01). Yıllara göre tane 

ağırlıkları karşılaştırıldığında ise Yalova 1 çeşidi hariç diğer tüm çeşitlerde yıllar 

arasındaki fark istatistik olarak önemli bulunmuştur (P<0.05). Yıllar arasında en dikkat 

çekici farklılık Bilecik çeşidinde görülmüştür. Bilecik çeşidinin tane ağırlığı 2004 

yılında 13.30 g iken 2005 yılında 9.48 g olmuştur. Bu durum çeşit özelliğinden 

kaynaklanabileceği gibi yetiştirildiği yıla ait iklim koşulları ve yetiştirme 

tekniklerindende kaynaklanabilir.  

 

Ceviz çeşitlerinin iç ağırlıkları incelendiğinde ise en yüksek iç ağırlığına her iki yıldada 

yine Yalova 1 çeşidi sahip olmuştur. En düşük iç ağırlığına ise 4.37 g ile 2005 yılında 

hasadı yapılan Bilecik çeşidi sahip olmuştur. Aynı yıl içinde hasadı yapılan ceviz 

çeşitlerinin iç ağırlıkları arasındaki fark istatistik olarak çok önemli bulunmuştur 

(P<0.01). İç ağırlıklarına göre, 2004 yılında hasat edilen ceviz çeşitleri Yalova 

1>Yalova 3≥Kaman 5≈Bilecik> Şebin şeklinde, 2005 yılında hasat edilenler ise Yalova 

1>Şen1≥Kaman 5≥Yalova 4≥Yalova 3>Bilecik şeklinde sıralanmıştır. Yıllara göre 

çeşitlerin iç ağırlıkları karşılaştırıldığında ortaya çıkan farklılık Yalova 1 ve Yalova 3 

çeşidinde istatistik olarak önemsiz (P>0.05) iken, Bilecik ve Kaman 5 çeşidinde çok 

önemli (P<0.05) bulunmuştur. 
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Çizelge 4.1 Türkiye’de yetiştirilen bazı ceviz çeşitlerinin fiziksel özellikleri (n=30) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Değerler ortalama±standart hata şeklinde verilmiştir.  Kırmızı küçük harflerler duncan çoklu karşılaştırma testine göre aynı yıl içinde çeşitler arasındaki farklılığı   
göstermektedir (P<0.05). - bulunduğu yıla ait örnek temin edilememiştir. 

 

Fiziksel  Özellikleri Yıllar Yalova 1 Yalova 3 Yalova 4 Şebin Bilecik Şen 1 Kaman 5 

Tane Ağırlığı (g)  

  

2004 18.79±0.30a 12.67±0.21bc - 8.98±0.27d 13.30±0.25b - 12.27±0.27c 

2005 18.51±0.46a 13.75±0.27c 14.28±0.2c - 9.48±0.35d 17.28±0.85b 14.01±0.32c 

İç Ağırlığı (g) 

  

2004 8.56±0.16a 6.40±0.13b - 5.40±0.24c 6.22±0.18b - 6.27±0.18b 

2005 8.58±0.24a 6.85±0.19c 7.08±0.13c - 4.37±0.19c 7.79±0.46b 7.53±0.21bc 

Randıman (%)  

  

2004 45.58±0.42c 50.55±0.61b - 59.54±0.93a 46.64±0.69c - 50.97±0.48b 

2005 46.29±0.38c 49.82±0.79b 49.57±0.47b - 45.87±0.91c 44.90±1.19c 53.63±0.47a 

Hunter Renk Değerleri         

L 

  

2004 39.41±0.84c 39.49±0.96c - 43.47±0.04b 44.62±0.51b - 47.63±0.15a 

2005 40.78±1.11b 43.11±1.01ab 44.76±0.69a - 44.96±1.49a 40.55±0.81b 46.05±1.15a 

a 

 

2004 1.77±0.04a 1.39±0.4ab - 1.24±0.17ab 1.16±0.04ab - 0.84±0.01b 

2005 1.44±0.35a 0.93±0.23a 0.99±0.1a - 1.37±0.46a 1.68±0.37a 1.04±0.3a 

b 

 

2004 11.71±0.18ab 10.16±0.51c - 10.60±0.2c 11.59±0.03b - 12.48±0.05a 

2005 12.01±1.05ab 12.79±0.31a 11.93±0.32 ab - 11.45±0.08ab 10.22±0.42b 12.67±0.02a 



 46

Çeşitlerin randıman değerleri incelendiğinde, her iki yılda da Yalova 1, Bilecik ve Şen 

1 düşük randıman değerlerine sahip olurken, Yalova 3, Yalova 4 ve Kaman 5 orta 

değerlere sahip olmuşlardır.  En yüksek randıman değerine ise % 59.54 ile Şebin çeşidi 

sahip olmuştur. Randıman değerlerinin istatistik değerlendirilmesi sonucunda çeşitler 

arasındaki farklılık çok önemli (P<0.01) bulunmuştur. Yıllar arasındaki farklılık 

incelendiğinde, Yalova 1, Yalova 3 ve Bilecik çeşitlerinin randıman değerlerinin yıllar 

arasındaki farklılığı istatistik olarak önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Kaman 5 çeşidinde 

ise bu farklılık çok önemli bulunmuştur (P<0.01).   

 

Randıman değeri özellikle kabuklu cevizler için ekonomik açıdan önemli bir 

parametredir. Sonuçlar dikkatle incelendiğinde görülmektedir ki Yalova 1 çeşidi her iki 

yıldada en yüksek tane ve iç ağırlığı değerlerine sahipken, en düşük randıman değerine 

sahip olmuştur. En düşük tane ve iç ağırlığına sahip Şebin çeşidi ise en yüksek 

randıman değerine sahip olmuştur. Çeşitler içinde Kaman 5 ise özellikle 2005 yılındaki 

% 53.63’lük randıman değeri ile dikkat çekmekte ve yüksek randıman değerinde 2. 

sırada yer almaktadır. Çeşitler içinde Yalova 3 çeşidi orta düzeyde randımana sahip 

olmasına karşılık, sert ve kalın kabuğu ceviz içinin kırılmadan veya zedelenmeden 

çıkartılmasını oldukça güçleştirmektedir. Ayrıca Ek 1’de görüleceği gibi Yalova 3 

çeşidine ait ceviz içlerinin yüzeyi diğer çeşitlerden daha fazla girintili çıkıntılı yapıya 

sahiptir. 

 

Elde ettiğimiz sonuçlar incelendiğinde, ceviz çeşitlerinin tane ağırlığının 8.98 g ile 

18.79 g arasında, iç ağırlığının 4.37 g ile 8.58 g arasında ve randıman değerlerinin % 

44.90 ile % 59.54 arasında değiştiği görülmektedir. Özkan (1996), Niksar ve Pazar 

ilçelerinde yetiştirilen 53 ceviz tipinde tane ağırlığının 6.44 g ile 14.46 g arasında, iç 

ağırlığın 2.13 g ile 7.48 g arasında ve randıman değerlerinin ise % 25.60 ile % 62.73 

arasında değiştiğini bildirmiştir. Çağlarırmak (2003) ise Tokatta yetiştirilen 5 farklı 

ceviz genotipinin tane ağırlığının 8.15 g ile 14.95 g arasında, iç ağırlığının 3.46 g ile 5.0 

g arasında ve randıman değerlerinin % 44.50 ile % 50.91 arasında değiştiğini 

belirlemiştir. Almanyada yetiştirilen 10 farklı ceviz varyetesinin tane ağırlığının 9.9 - 

14.0 g ve randıman değerlerinin % 39.2 - 48.6 olduğu bildirilmiştir (Garcia et al. 1994). 

Elde ettiğimiz tane ve iç ağırlığı değerlerine bakıldığında Yalova 3, Yalova 4, Şebin, 
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Bilecik ve Kaman 5’e ait değerlerin kaynaklarda bildirilen değerler ile uyumlu olduğu, 

ancak Yalova 1 ve Şen 1’e ait değerlerin kaynaklarda bildirilen değerlerden biraz 

yüksek olduğu görülmektedir. Çalışmamız sonucunda bulunan randıman değerlerinin 

ise kaynaklarda bildirilen değerler ile uyumlu olduğu görülmektedir. 

 

Cevizlerde renk hem çeşit özelliği hemde hasat sonrası işlemlerin bir sonucu olarak 

ortaya çıkan önemli bir kalite parametresidir. Örneklere ait renk değerleri 

incelendiğinde parlaklığın göstergesi olan L değerinin 39.41 ile 47.63 arasında değiştiği 

görülmüştür. Her iki yılda da en düşük L değerine Yalova 1 çeşidi sahip olurken en 

yüksek L değerine Kaman 5 çeşidi sahip olmuştur.  Her iki yılda da çeşitlerin L 

değerleri arasındaki farklılık istatistik olarak önemli bulunmasına (P<0.05) karşın, 

yıllar arasında L değerlerindeki farklılık önemsiz bulunmuştur (P>0.05).  

 

Kırmızı rengin göstergesi olan +a değeri 0.84 ile 1.77 arasında değişmiştir. Her iki 

yıldada çeşitler arasında +a değeri açısından küçük farklılıklar bulunmaktadır. Her iki 

yıldada çeşitler arasındaki bu farklılıklar istatistik olarak önemsiz (P>0.05) 

bulunmuştur. Ayrıca tüm çeşitlerde yıllar arasındaki farklılıklar da önemsiz 

bulunmuştur (P>0.05). 

  

Sarı renk göstergesi olan +b değeri ise 10.16 ile 12.79 arasında değişmiştir. En yüksek 

+b değerleri 2005 yılı Yalova 3 çeşidi ile 2004 ve 2005 yılındaki Kaman 5 çeşitleri 

arasında bulunmuştur. 2004 yılında çeşitler arasındaki farklılıklar istatistik olarak 

önemli bulunmuşken (P<0.05), 2005 yılında bu farklılık önemsiz bulunmuştur 

(P>0.05). Yıllar arasındaki farklar incelendiğinde ise Yalova 3 çeşidi hariç diğer tüm 

çeşitlerin +b değerleri arasındaki fark istatistik olarak önemsiz (P>0.05) bulunmuştur. 

 

L ve +b değerleri cevizlerde yüksek olması istenen renk parametreleri, +a değeri ise 

kararma göstergesi olarak düşük olması istenen renk parametresi olarak kullanılabilir. 

Değerler incelendiğinde 2005 yılına ait Yalova 1 ve Yalova 3 çeşitleri hariç, genel 

olarak örneklerde yüksek L değerleri ile birlikte yüksek b değerleri tespit edilmiştir. 

Ancak bu parametrelerin rakamsal olarak optimumlarının belirlenmesi için bu değerleri 
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duyusal testlerle birlikte ele alacak çalışmaların yapılması gerekmektedir. Yapılan 

kaynak taramaları sonucunda ceviz içlerinin hunter renk değerlerine ait herhangi bir 

literatür verisine ulaşılamamıştır.  

 

4.2 Ceviz Çeşitlerinin Kimyasal Bileşimi 

 

4.2.1 Ceviz çeşitlerinin kuru madde, protein ve yağ içeriği 

 

Ceviz çeşitlerinin kimyasal bileşimi Çizelge 4.2’de verilmiştir. Çeşitlerin kuru madde 

miktarları incelendiğinde sonuçların % 96.67 ile % 97.71 arasında değiştiği 

görülmektedir. Her iki yılda da çeşitlerin kuru madde miktarları arasında küçük 

farklılıklar bulunmaktadır, bu farklılıklar 2004 yılında istatistik olarak önemli 

bulunmuşken (P<0.05), 2005 yılında önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Yıllar arasındaki 

fark incelendiğinde ise Bilecik, Yalova 3 ve Kaman 5 çeşitlerinin kuru madde 

içeriklerinde yıllar arasında var olan farkın önemli olduğu (P<0.05), buna karşın 

Yalova 1 çeşidinde bu farkın önemsiz olduğu tespit edilmiştir (P>0.05). Kaynak 

taraması sonucunda, farklı çeşitlerden elde ettiğimiz kuru madde değerlerinin farklı 

araştırmacılar tarafından tespit edilen % 95.6 ile % 97.51 aralığındaki değerler ile 

uyumlu olduğu (Payne 1985, Ruggeri et al. 1998, Çağlarırmak 2003, Al-Bachir 2004),  

ancak Savage (2001)’nin bildirdiği % 93.3 - 94.9 kuru madde değerlerinden biraz 

yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

 

Cevizlerde en fazla bulunan bileşik yağdır. Ceviz çeşitlerinde yağ içeriği % 61.47 ile % 

72.56 değerleri arasında değişmiştir ve en yüksek yağ miktarına % 72.56 ile 2005 

yılında hasat edilen Yalova 4 çeşidi sahip olmuştur. Yapılan istatistik analiz sonucunda 

her iki yılda, aynı yıl içinde çeşitler arasındaki farklılık çok önemli bulunmuştur 

(P<0.01). Çeşitlerin yağ içerikleri yıllara göre değerlendirildiğinde ise Yalova 1 ve 

Yalova 3 çeşitleri arasındaki fark önemli (P<0.05) bulunurken, Bilecik ve Kaman 5 

çeşidinde bu fark önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Diğer çeşitlerden farklı olarak Yalova 

1 ve Yalova 3 çeşitleri Denizli ilinden ve aynı alandan temin edilmiştir. Bu çeşitlerde 

tespit edilen yıllar arasındaki farklılık bu bölgede iki yıl arasındaki değişen iklim 
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Çizelge 4.2 Türkiye’de yetiştirilen bazı ceviz çeşitlerinin kuru madde, protein ve yağ içeriği (n=3) 
 

Değerler ortalama±standart hata şeklinde verilmiştir. Kırmızı küçük harflerler duncan çoklu karşılaştırma testine göre aynı yıl içinde çeşitler arasındaki farklılığı 
göstermektedir (P<0.05). - bulunduğu yıla ait örnek temin edilememiştir. 

Kimyasal Bileşim Yıllar Yalova 1 Yalova 3 Yalova 4 Şebin Bilecik Şen 1 Kaman 5 

Kuru Madde Miktarı (%) 2004 96.82±0.13c 97.03±0.05bc - 97.71±0.12a 97.14±0.04b - 97.02±0.03bc 

2005 96.83±0.05b 97.23±0.01a 96.88±0.17b - 96.67±0.07b 96.82±0.09b 96.81±0.11b 

Protein  (N x 5.30) (%) 2004 15.32±0.31a 14.57±0.4ab - 13.09±0.89ab 12.48±0.98b - 15.46±0.31a 

2005 16.90±0.68a 14.69±0.37abc 13.0±0.4c - 16.42±0.58ab 16.00±0.98ab 14.18±0.27bc 

Yağ   (%) 2004 61.47±0.27d 65.06±0.21c - 68.23±0.79a 65.78±0.46bc - 66.73±0.03ab 

2005 65.40±0.4c 69.37±0.51b 72.56±0.01a - 67.80±0.17bc 67.41±0.01bc 67.87±0.85bc 
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koşullarından kaynaklanabilir. Ayrıca bu farklılık yetiştirme koşulları ve/veya çeşit 

özelliğininde bir sonucu olabilir. Benzer durum Zwarts et al. (1999) tarafından 

Avrupa’ya ait 139 çeşidinin 1994 - 1995 yıllarındaki toplam yağ değerleri arasında da 

görülmektedir. Bu çeşide ait yağ miktarının 1994 yılında % 65.2 ve 1995 yılında         

% 61.9 olarak bulunduğu bildirilmiştir. Savage (2001) Avrupa, Amerika ve Yeni 

Zelanda’daki 12 farklı ceviz çeşidinin yağ içeriklerinin % 62.6 ile % 70.3 arasında, 

Garcia et al. (1994) Almanya daki 10 farklı ceviz çeşidinin yağ miktarının % 63.5 ile % 

72.9 arasında ve Beyhan vd. (1995) Darende’den selekte edilen 10 ceviz tipinin yağ 

içeriklerinin % 59.18 ile % 71.43 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Çalışmamızda 

ceviz sonuçlarına ilişkin değerlerin yukarda bildirilen kaynak verileri ile uyumlu 

olduğu görülmektedir. 

 

Ceviz bileşiminde en fazla bulunan ikinci bileşen gurubu ise proteindir. Çeşitlerin 

protein içerikleri % 12.48 ile % 16.90 arasında değişmiştir. En yüksek protein içeriğine 

her iki yılda da Yalova 1 çeşidinin sahip olduğu, en düşük protein içeriğine ise 2004 

yılında Bilecik çeşidinin sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 2004 yılında Kaman 5 

çeşidi ve 2005 yılında Bilecik ve Şen 1 çeşitleri de yüksek protein içeriğine sahip 

olmuşlardır.  Aynı yıl içinde çeşitlerin protein içerikleri arasındaki farklılıklar istatistik 

olarak 2004 yılında önemsiz (P>0.05), 2005 yılında ise önemli bulunmuştur (P<0.05). 

Çeşitlerin protein içerikleri yıllara göre karşılaştırıldığında Bilecik çeşidi dışındaki 

cevizlerde bu fark önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Bilecik çeşidinde ortaya çıkan bu 

farklılık iklim, yetiştirme alanı ve yetiştirme koşullarındaki farklılıkların yanında çeşit 

özelliğinden de kaynaklanabilir. Çalışmamız sonucunda elde ettiğimiz protein 

sonuçları, Ruggeri et al. (1998)’ın İtalya’da yetiştirilen 4 farklı ceviz çeşidi için 

bildirdikleri % 12.0 - 19.6’lık protein içerikleri ile ve Savage (2001)’nin bildirdiği % 

13.6 – 18.1’lık protein içerikleri ile uyumludur. 

 

4.2.2 Ceviz çeşitlerinin yağ asidi kompozisyonu, serbest yağ asitliği ve peroksit 

değeri 

 

Ceviz yağını oluşturan yağ asitlerinin dağılımı Çizelge 4.3’te verilmiştir. Çeşitlere ait 

yağlarda en az bulunan yağ asidinin stearik asit olduğu ve her iki yılda tüm çeşitlerin 
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Çizelge 4.3 Farklı ceviz çeşitlerine ait yağların yağ asidi dağılımı, serbest yağ asitliği ve peroksit değeri (n=3) 
 

Değerler ortalama±standart hata şeklinde verilmiştir.  *oleik asit cinsinden g/100g yağ, ** meq O2/kg yağ, Kırmızı harflerler duncan çoklu karşılaştırma testine göre aynı 
yıl içinde çeşitler arasındaki farklılığı göstermektedir (P<0.05). - bulunduğu yıla ait örnek temin edilememiştir.

 Yıllar Yalova 1 Yalova 3 Yalova 4 Şebin Bilecik Şen 1 Kaman 5 
Yağ Asidi Dağılımı (%)         

Palmitik Asit [C 16:0] 2004 6.02±0.02a 6.23±0.57a - 6.81±0.08a 7.42±0.72a - 7.15±0.7a 
2005 5.27±0.47a 6.48±0.54a 6.74±0.45a - 6.17±0.29a 5.94±0.38a 6.04±0.45a 

Stearik Asit [C 18:0] 2004 2.42±0.01a 2.47±0.2a - 2.28±0.09ab 2.37±0.2a - 1.84±0.09b 
2005 2.70±0.04ab 2.73±0.31a 2.66±0.04ab - 2.16±0.17b 2.66±0.01ab 2.26±0.12ab 

Oleik Asit [C 18:1] 2004 29.74±2.51a 24.94±0.75ab - 17.52±1.18c 17.85±0.08c - 22.77±0.32b 
2005 28.40±6.00a 25.76±4.94a 22.42±2.59a - 16.34±0.18a 26.62±1.7a 23.61±2.92a 

Linoleik Asit [C 18:2] 2004 52.46±2.4b 55.50±1.09ab - 59.02±1.65a 59.04±0.82a - 56.29±0.76ab 
2005 54.79±6.33a 55.36±4.34a 56.04±1.68a - 60.16±0.73a 54.36±1.71a 52.92±2.29a 

Linolenik Asit [C 18:3] 2004 9.39±0.14d 10.86±0.71dc - 14.38±0.31a 13.32±0.51ab - 11.94±0.46bc 
2005 8.84±0.1d 9.67±0.24cd 12.12±0.52b - 15.16±0.66a 10.42±0.36c 15.17±0.07a 

Tekli Doymamış  
Yağ Asidi Oranı 

2004 29.74±2.51a 24.94±0.75ab - 17.52±1.18c 17.85±0.8c - 22.77±0.32b 
2005 28.40±6.00a 25.76±4.94a 22.42±2.59a - 16.34±0.18a 26.62±1.7a 23.61±2.92a 

Çoklu Doymamış  
Yağ Asidi Oranı 

2004 61.83±2.54c 66.36±0.38bc - 73.4±1.34a 72.36±1.32a - 68.24±0.3ab 
2005 63.63±6.42a 65.03±4.1a 68.17±2.2a - 75.32±0.08a 64.78±2.07a 68.09±2.35a 

Toplam Doymamış  
Yağ Asidi Oranı 

2004 91.56±0.03a 91.31±0.37a - 90.92±0.17a 90.21±0.52a - 91.02±0.62a 
2005 92.03±0.43a 90.78±0.84a 90.59±0.4a - 91.66±0.11a 91.40±0.39a 91.70±0.57a 

Serbest Yağ Asitliği * 2004 0.36±0.01a 0.37±0.04a - 1.03±0.52a 0.28±0.02a - 0.36±0.03a 
2005 0.13±0.01a 0.15±0.01a 0.13±0.0a - 0.14±0.00a 0.27±0.14a 0.13±0.01a 

Peroksit değeri** 2004 0.99±0.07a 0.77±0.05ab - 0.86±0.14ab 0.55±0.24b - 0.83±0.11ab 
2005 0.88±0.04a 0.44±0.0b 0.59±0.18ab - 0.49±0.13b 0.32±0.04b 0.39±0.03b 
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stearik asit miktarının birbirine yakın olduğu (% 1.84 - 2.73) görülmektedir. Ceviz 

yağında en fazla bulunan yağ asidinin ise linoleik asit olduğu belirlenmiştir. Çeşitlerin 

linoleik asit miktarı  % 52.46 ile % 60.16 arasında değişmiştir. En yüksek linoleik asit 

miktarlarına 2004 yılında hasat edilen Şebin çeşidi ile 2004 ve 2005 yıllarında hasat 

edilen Bilecik çeşidi sahip olurken, en düşük miktarlara her iki yılda hasat edilen  

Yalova 1 ve 2005 yılında hasat edilen Şen 1 ve Kaman 5 çeşitleri sahip olmuştur. 

Ayrıca ceviz çeşitlerine ait yağların esansiyel yağ asidi olan linolenik asidi de önemli 

miktarda içerdiği görülmektedir. Ceviz çeşitlerinin linolenik asit miktarı % 8.84 ile % 

15.17 arasında değişmiştir. En yüksek linolenik asit düzeyine her iki yılda da yine 

Bilecik çeşidi sahip olurken, en düşük miktara Yalova 1 çeşidi sahip olmuştur. Palmitik 

asit, stearik asit ve linoleik asit miktarları açısından her iki yılda da çeşitler arasındaki 

farklılık istatistik olarak önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Oleik asit içeriği açısından ise 

2004 yılında hasat edilen çeşitler arasında çok önemli farklılık tespit edilmiştir 

(P<0.01). Buna karşın 2005 yılında oleik asit içeriği açısından çeşitler arasında önemli 

bir farklılık bulunamamıştır (P>0.05). Ayrıca görece olarak, ceviz çeşitleri arasında 

miktarı en fazla değişkenlik gösteren yağ asidinin linolenik asit olduğu da tespit 

edilmiştir. Linolenik asit içeriği açısından her iki yılda da çeşitler arasındaki farklılık 

istatistik olarak çok önemli bulunmuştur (P<0.01). Çeşitlerin yağ asitleri dağılımı 

yıllara göre incelendiğinde, sadece Kaman 5 çeşidine ait linolenik asit içeriği ve Yalova 

1 çeşidine ait stearik asit içeriği yıllara göre önemli farklılık göstermiştir (P<0.05). 

Bunların dışında tüm çeşitlerde tüm yağ asidi oranlarının yıllar arasındaki farklılıkları 

istatistik olarak önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Çoklu doymamış yağ asitleri sağlık 

üzerine olumlu etkileri nedeniyle istenen bir özellik olmasına karşın, meyvenin işleme 

ve depolama süresince kolay bozulmasına da neden olmaktadır. Bu nedenle Garcia et 

al. (1994) özellikle depolanacak cevizler için tekli doymamış yağ asidi (oleik asit) 

içeriği yüksek çeşitlerin seçilmesinin, çoklu doymamış yağ asidi içeriğine sahip 

çeşitlerin ise taze tüketime ayrılmasının doğru olacağını bildirmişlerdir. Çalışma 

sonucunda elde edilen veriler, çeşitler arasında Yalova 1 çeşidinin yüksek oleik asit 

içeriği nedeniyle depolamaya uygun olduğunu, Bilecik ve Şebin çeşitlerinin ise düşük 

oleik asit, yüksek linoleik ve linolenik asit içerikleri nedeniyle taze tüketime uygun 

olduklarını göstermiştir.       
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Ülkemiz ceviz çeşitlerine ait yağlarda tekli doymamış yağ asidi olarak sadece oleik asit 

tespit edilebilmiştir. Bu nedenle toplam tekli doymamış yağ asidi değerleri oleik asit 

değerleri ile aynıdır. Çeşitlerin toplam çoklu doymamış yağ asitleri ise linoleik ve 

linolenik asitlerden oluşmuştur ve toplam çoklu doymamış yağ asitleri oranı % 61.83 

ile % 75.32 arasında değişmiştir. En düşük toplam çoklu doymamış yağ asidi oranına 

her iki yılda da Yalova 1 çeşidinin, en yüksek orana ise her iki yılda da Şebin ve 

Bilecik çeşitlerinin sahip olduğu tespit edilmiştir. Çeşitlerin linoleik asit miktarının % 

50’den fazla olması nedeniyle toplam çoklu doymamış yağ asidi değerlerine linoleik 

asidin baskın bir şekilde etki ettiği görülmektedir. Toplam doymamış yağ asitleri oranı 

ise % 90.21 ile % 92.03 arasında, dar bir aralıkta değişmiştir. Ceviz çeşitlerine ait yağın 

% 90’dan fazlasını doymamış yağ asitlerinin oluşturduğu görülmektedir. Bu durum 

ceviz yağının beslenme açısından ne kadar değerli olduğunun ve işleme ve depolama 

süresince oksidasyona nekadar duyarlı olduğunun bir göstergesidir. Bu nedenle 

çeşitlerin toplam tekli doymamış yağ asidi miktarları ile toplam çoklu doymamış yağ 

asidi miktarları önem kazanmaktadır. Bu açıdan da bakıldığında Yalova 1 çeşidi tekli 

doymamış yağ asidi oranları nedeniyle depolama için uygun gözükürken, yüksek çoklu 

doymamış yağ asitliği nedeniyle Şebin ve Bilecik çeşitleri taze tüketime daha uygun 

gözükmektedir. Birinci yılda toplam tekli doymamış yağ asidi miktarı açısından çeşitler 

arasında çok önemli bir farklılık (P<0.01), toplam çoklu doymamış yağ asidi miktarı 

açısından ise önemli bir farklılık (P<0.05) bulunmuştur. Toplam doymamış yağ asidi 

miktarı açısından ise bu farklılık önemsiz bulunmuştur (P>0.05). İkinci yılda bu üç 

miktar açısından çeşitler arasındaki farklılıklar önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Ceviz 

çeşitlerinin toplam doymamış, toplam tekli doymamış ve toplam çoklu doymamış yağ 

asitleri miktarları yıllara göre incelendiğinde ise yıllar arasındaki farklılıklar istatistik 

olarak önemsiz bulunmuştur (P>0.05).   

 

Elde ettiğimiz yağ asidi dağılımına ait değerler çeşitli kaynaklar tarafından bildirilen 

değerler ile uyumludur (Beuchat and Worthington 1978, Garcia et al. 1994, Zwarts et 

al. 1999). Ayrıca, sonuçlarımızın Beyhan vd. (1995)’nin Darende’den selekte edilen 15 

ceviz tipi için bildirdiği oleik asit (% 18.22 - 48.16) ve linolenik asit (% 6.54 - 16.71) 

değerleri ile uyumlu, buna karşın palmitik asit (% 7.07 - 26.25)  için bildirdiği 



 54

değerlerden düşük ve linoleik asit (% 23.42 - 52.31) için bildirdiği değerlerden ise 

yüksek olduğu görülmektedir. 

 

Bu araştırma sonunda ceviz çeşitlerine ait yağların serbest yağ asitliği değerlerinin % 

0.13 ile % 1.03 arasında, peroksit değerlerinin ise 0.32 meq O2/kg ile 0.99 meq O2/kg 

yağ değerleri arasında değiştiği belirlenmiştir. 2005 yılına ait hem serbest yağ asitliği 

hemde peroksit değerlerinin 2004 yılında elde edilen değerlerden düşük olduğu 

görülmektedir. Crowe et al. (2002) okside olmamış cevizlerden farklı solvent ve 

yöntemler kullanarak ekstrakte ettiği yağlarda peroksit değerlerinin 0.06 meq/kg ile 

1.58 meq/kg arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Savage et al. (2001), taze ceviz 

içlerinde peroksit değerinin 0.15 meq O2/kg ile 0.29 meq O2/kg yağ arasında değiştiğini 

bildirmişlerdir. Kaynak verileri ile kıyaslandığında değerlerimizin Crowe et al. 

(2002)’ın bildirdiği değer aralığının içinde, Savage et al. (2001)’ın bildirdiği 

değerlerden ise bir miktar yüksek olduğu görülmektedir. Ancak yinede peroksit 

değerlerimiz düşük düzeydedir ve bu durum hasat sonrası işlemlerin ve analize kadar ki 

depolama koşullarının başlangıç örneklerinin oksidasyonuna izin vermediğini 

göstermektedir. Yapılan istatistik analizler sonucunda serbest yağ asitliği açısından aynı 

yıl içinde çeşitler arasındaki farklılık önemli bulunmamışken (P>0.05), yıllar arasındaki 

farklılık önemli bulunmuştur (P<0.05). Peroksit içeriği açısından ise 2004 yılı 

örneklerinde çeşitler arasındaki farklılık önemli bulunmamışken (P>0.05), 2005 yılında 

örnekler arasındaki bu farklılık önemli bulunmuştur (P<0.05). Yıllara göre peroksit 

değerleri incelendiğinde, Yalova 3 çeşidi hariç diğer tüm çeşitlerin yıllara göre peroksit 

değerleri arasındaki farklılık istatistik olarak önemsiz bulunmuştur (P>0.05).  

 

4.2.3 Ceviz çeşitlerinin tokoferol içerikleri 

 

Örneklerden elde edilen HPLC kromatogramlarındaki piklerin geliş zamanları ve 

spektrumları standart maddelere ait piklerin geliş zamanı ve spektrumları ile 

karşılaştırılarak, ceviz çeşitlerinin içerdiği tokoferol türevleri tanımlanmıştır. Standart 

maddelerin kurvelerine ait denklemler kullanılarakta miktarları hesaplanmıştır. 

Tokoferol standartlarına ait örnek HPLC kromatogramı Ek 6’da, farklı ceviz çeşitlerine 

ait örnek HPLC kromatogramları Ek 7’de, standart maddelere (α, γ ve δ – tokoferol) ait 
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kurveler Ek 8’de ve yine standart maddeler ve örneklere ait spektrumlar Ek 9’da 

verilmiştir. Ek 7’de görüldüğü gibi çalışmamızda elde ettiğimiz kromatogramlarda β-

tokoferole ait herhangi bir pik görülmemiştir. Kaynaklar C18 kolonların β- ve γ- 

tokoferolü birbirinden ayırmada yeterli olmadığını, buna karşın mikropartiküler silica 

içeren kolonların β- ve γ- tokoferolü birbirinden ayırmada yeterli olduğunu 

bildirmektedir (Ball 2000, Amaral et al. 2005b). Çalışmamızda mikropartiküler silica 

içeren kolon kullanıldığı için β-tokoferolün kromatogramlarımızda çıkmaması, 

örneklerde β-tokoferolün bulunmadığına veya çok düşük miktarda bulunup 

kullandığımız cihazın belirleyebileceği limitlerin altında kaldığına işaret etmektedir.  

C18 kolonların ise β- ve γ-tokoferolu ayırmada yeterli olmadığı bilinmesine karşın bu 

durumun sakıncalı görülmediği çünkü ceviz yağında β-tokoferolun bulunmadığı veya 

önemsiz düzeyde bulunduğu çeşitli kaynaklarcada bildirilmiştir (Alary et al. 1983, 

Lavedrin et al. 1997). 

 

2004 ve 2005 yıllarında hasat edilen farklı ceviz çeşitlerinin tokoferol içerikleri Çizelge 

4.4’de verilmiştir. Elde edilen veriler incelendiğinde tüm çeşitlerde tokoferol içeriğinin 

en büyük kısmını γ-tokoferol (298.75 - 470.02 mg/kg) oluştururken, α-tokoferol (9.69 - 

14.13 mg/kg) ve δ-tokoferol (10.06 - 25.98 mg/kg) miktarları birbirine yakın fakat çok 

düşük düzeyde bulunmaktadır. Analiz edilen ceviz örneklerinde kaynaklarda da 

belirtildiği gibi baskın türev γ-tokoferoldür (Lavedrin et al. 1997, Amaral et al. 2005a). 

Ceviz çeşitlerinin toplam tokoferol miktarları ise 321.27 mg/kg ile 505.28 mg/kg 

arasında değişmiştir. En düşük tokoferol içeriğine 2005 yılında hasat edilen Yalova 4 

çeşidi sahip olurken, en yüksek tokoferol içeriğine ise yine 2005 yılında hasat edilen Şen 

1 çeşidi sahip olmuştur. Yine çeşitler içinde Yalova 1 her iki yılda yüksek tokoferol 

içeriği ile dikkat çekmektedir. Tokoferollerin antioksidan aktiviteleri nedeniyle 

depolama süresince yağları ve yağ asitlerini koruyucu etkileri olduğu bilinmektedir. Bu 

nedenle yüksek tokoferol içeriğine sahip çeşitlerin işleme ve depolamaya daha uygun 

olduğu düşünülmektedir. Çalışmamızda Yalova 1 çeşidi tokoferol içeriği açısından da 

depolamaya uygun çeşit olarak gözükürken, Yalova 3 ve Yalova 4 çeşitleri taze 

tüketime uygun çeşitler olarak görülmektedir. Yapılan istatistik analiz sonucunda her iki 

yılda da γ-, δ- ve toplam tokoferol içeriği açısından çeşitler arasındaki farklılık çok 

önemli bulunmuştur (P<0.01). α-tokoferol içeriği açısından 2004 yılında çeşitler 
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Çizelge 4.4 Farklı ceviz çeşitlerinin tokoferol içerikleri (n=3) 
 

Değerler ortalama±standart hata şeklinde verilmiştir. * mg/kg ceviz. Kırmızı küçük harflerler duncan çoklu karşılaştırma testine göre aynı yıl içinde çeşitler arasındaki 
farklılığı göstermektedir (P<0.05). - bulunduğu yıla ait örnek temin edilememiştir. 
 

 

 

 

Tokoferol miktarı* Yıllar Yalova 1 Yalova 3 Yalova 4 Şebin Bilecik Şen 1 Kaman 5 

α-tokoferol 

 

2004 13.88±0.9a 14.13±1.05a - 9.69±0.29b 10.92±0.64b - 10.70±0.01b 

2005 13.91±0.56ab 14.04±0.35a 12.46±0.07b - 13.34±0.53ab 13.89±0.92ab 13.83±0.61ab 

γ-tokoferol 

 

2004 441.23±6.08a 325.34±0.3b - 402.29±38.61a 335.62±31.31b - 400.39±14.41a 

2005 460.63±1.66a 367.91±4.94c 298.75±3.25d - 412.24±18.16b 470.02±1.73a 389.38±29.02bc 

δ-tokoferol 

 

2004 16.70±0.39b 11.38±0.6c - 21.78±0.58a 13.70±3.02bc - 22.70±2.14a 

2005 17.05±0.56c 13.10±0.19d 10.06±0.37e - 25.98±0.36a 21.37±1.22b 17.97±0.83c 

Toplam Tokoferol 2004 471.81±5.56a 350.85±1.17b - 433.77±37.74a 360.25±34.98b - 433.78±16.56a 

2005 491.60±1.20a 395.06±4.74c 321.27±3.33d - 451.57±18.32b 505.28±1.43a 421.18±27.6bc 
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arasındaki farklılık önemli bulunmuşken (P<0.05), 2005 yılında bu farklılıklar önemsiz 

bulunmuştur (P>0.05). Ceviz çeşitlerine ait tokoferol türevleri ve toplam tokoferol 

miktarları yıllara göre karşılaştırıldığında ise ortaya çıkan farklılıklar istatistik olarak 

önemsiz bulunmuştur (P>0.05).  

 

Elde edilen değerler kaynaklar ile kıyaslandığında bulduğumuz tokoferol değerlerinin, 

Souci et al. (1994)’ın α-tokoferol için bildirdiği 19 mg/kg ve γ-tokoferol için bildirdiği 

414 mg/kg değerleriyle ve Amaral et al. (2005a)’ın bildirdiği α-tokoferol (8.7 - 16.6 

mg/kg) ve δ-tokoferol (8.2 - 16.9 mg/kg) sonuçlarıyla uyumlu olduğu görülmektedir. 

Buna karşın γ-tokoferol sonuçlarımız Amaral et al. (2005a)’ın bildirdiği 172.6 - 262.0 

mg/kg değerlerinden ve Lavedrin et al. (1997)’nın bildirdiği 217.8 - 264.6 mg/kg 

değerlerinden yüksektir. Ayrıca sonuçlarımız Lavedrin et al. (1997)’ın bildirdiği 40.5 

mg/kg α-tokoferol, ve 42.3 mg/kg δ-tokoferol değerlerinden bir miktar düşüktür. 

Örneklerimizdeki yağ miktarı dikkate alınırsa, elde ettiğimiz toplam tokoferol 

değerlerinin Savage et al. (1999)’nın toplam tokoferol için bildirdiği maksimum 436 

µg/g ceviz yağı değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Bazı kaynaklarda bildirilen 

değerlerle sonuçlarımız arasındaki uyumsuzlukların tokofrol seviyesine çeşit, gelişme 

koşulları, coğrafik orijin, yıl, olgunluk düzeyi ve hasat sonrası işlemlerin etkisinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir (Pokorny et al. 2001, Chun et al.  2005). 

 

4.2.4 Ceviz çeşitlerinin toplam fenolik madde miktarı ve fenolik madde dağılımı  

 

Cevizlerin toplam antioksidan kapasitesinin en büyük kısmını oluşturan tokoferol 

dışındaki fenolik bileşiklerin miktarı, Folin-Ciocalteu metodu kullanılarak toplam 

fenolik madde miktarı olarak belirlenmiştir. Farklı ceviz çeşitlerine ait toplam fenolik 

madde miktarları Çizelge 4.5’te verilmiştir, Çizelge 4.5 incelendiğinde ceviz çeşitlerine 

ait toplam fenolik madde miktarının 9313.5 mg GAE/kg ile 31808.8 mg GAE/kg 

arasında değiştiği görülmektedir. Toplam fenolik madde miktarı çeşitler arasında 

oldukça büyük değişimler göstermiştir. En düşük toplam fenolik madde içeriğine 

9313.5 mg GAE/kg ile 2005 yılına ait Yalova 4 çeşidi sahip olurken en yüksek içeriğe 

31808.8 mg GAE/kg ile 2004 yılına ait Yalova 1 çeşidi sahip olmuştur. Yalova 1 çeşidi 

her iki yılda da en yüksek toplam fenolik içeriğine sahip olurken onu Yalova 3 çeşidi 
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Çizelge 4.5 Ceviz çeşitlerine ait toplam fenolik madde miktarı ve fenolik madde dağılımı (n=3)  
 

Değerler ortalama±standart hata şeklinde verilmiştir. * gallik asit eşdeğeri olarak mg/kg ceviz, ** EAE olarak mg/kg ceviz. Kırmızı küçük harflerler duncan çoklu 
karşılaştırma testine göre aynı yıl içinde çeşitler arasındaki farklılığı göstermektedir (P<0.05). - bulunduğu yıla ait örnek temin edilememiştir. 
 

Fenolik Bileşikler Yıllar Yalova 1 Yalova 3 Yalova 4 Şebin Bilecik Şen 1 Kaman 5 

Toplam Fenolik Madde* 2004 31808.8±22.42a 21440.3±61.22b - 10623.7±55.69e 17237.0±1525.6c - 13611.0±364.9d 

2005 30296.0±456.8a 21828.0±604.5b 9313.5±825.1c - 11549.6±1624.2c 18738.4±778.6b 19261.8±2132.2b 

Fenolik Madde Dağılımı         

Metil Gallat 2004 65.50±0.76b 66.47±9.84b - 23.70±1.2c 93.75±13.21a - 33.64±1.25c 

2005 45.53±1.4ab 53.16±2.58a 41.15±4.26bc - 50.85±2.77ab 31.91±3.17c 53.82±5.37a 

Pik 1** 

 

2004 611.15±5.73a 434.58±0.1b - 304.36±12.15c 270.59±34.61c - 346.04±10.59c 

2005 637.17±41.64a 479.30±5.44b 296.53±13.34d - 379.97±19.77c 485.17±6.95b 467.11±24.96b 

EA** 

 

2004 569.22±23.38a 329.97±15.35b - 182.38±9.08c 257.23±34.4bc - 273.61±36.18bc 

2005 392.50±12.73a 254.50±17.12b 142.71±0.78c - 137.95±7.38c 266.49±43.99b 202.04±8.79bc 

Pik 2** 2004 634.74±4.98ab 621.27±66.52ab - 647.24±39.88ab 710.15±20.61a - 448.90±96.86b 

2005 565.15±23.48abc 646.73±23.69ab 540.33±10.66bc - 688.38±3.94a 663.33±9.63ab 507.20±83.99c 
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takip etmiştir. Fenolik bileşiklerin güçlü antioksidan etkisi göz önüne alındığında, 

toplam fenolik madde içeriği açısından da Yalova 1 çeşidi depolamaya uygun çeşit 

olarak yine ön plana çıkmaktadır. Toplam fenolik madde miktarı açısından çeşitler 

arasındaki farklılık her iki yılda da çok önemli bulunmuştur (P<0.01). Yıllar arasındaki 

farklılık ise sadece Kaman 5 çeşidinde önemli bulunmuştur (P<0.05).  Şen 1, Bilecik ve 

Kaman 5 çeşitlerinden elde ettiğimiz toplam fenolik değerleri Arranz et al. (2008a)’un 

bildirdiği 1071 mg GAE/100 g ve Anderson et al. (2001)’un bildirdiği 1604 mg 

GAE/100 g değerleri ile uyumludur. Yalova 1 ve Yalova 3 çeşitlerine ait değerler 

bunlardan yüksek, Yalova 4 ve Şebin çeşitlerine ait değerler ise bunlardan düşüktür.  

Ayrıca çeşitlere ait bulduğumuz toplam fenolik madde miktarları Gunduc and El 

(2003)’in bildirdiği 7051 mg kateşin eşdeğeri/kg değerinden yüksek,  Pereira et al. 

(2008)’un Portekizde yetiştirilen 6 ceviz çeşidi için bildirdikleri 58.78 - 95.06 mg 

GAE/g aralığındaki toplam fenolik madde değerlerinden ise düşüktür. Cevizlerin 

toplam fenolik madde miktarlarındaki bu farklılıklar çeşit, iklim, yetiştirme koşulları ve 

olgunluk düzeyleri yanında analizde uygulanan ekstraksiyon yöntemlerindeki 

farklılıklardan da kaynaklanabilir.   

 

Yapılan çalışmada, ceviz çeşitlerinin fenolik bileşik dağılımının belirlenmesine 

çalışılmıştır. Cevizlerin fenolik bileşik dağılımına ait örnek kromatogram Ek 10’da 

verilmiştir. Ceviz çeşitlerinin fenolik bileşimine ait kromatogramlardaki piklerin 

tanımlanması için bir seri fenolik bileşik standardı (kateşin, epikateşin, metil gallat, 

vanillik asit, 3,4-dihydroksibenzoik asit, siringic asit, sinapik asit, klorojenik asit, 

kafeik asit, elajik asit, ferulik asit, O-kumarik asit, P-kumarik asit, protokateşuik asit, 

siringaldehit, juglan) HPLC cihazına enjekte edilmiştir. Ceviz çeşitlerine ait 

kromatogramlardaki piklerin geliş zamanları ve spektrumları bu standartlarla 

karşılaştırılarak tanımlanmaya çalışılmıştır. Ancak sadece elajik asit ve metil gallat 

bileşikleri tanımlanabilmiştir. Bu iki fenolik bileşik yanında kromatogramın baskın iki 

piki de pik 1 ve pik 2 olarak işaretlenip miktarları elajik asit eşdeğeri (EAE) olarak 

belirlenmiştir. Kromatogramda işaretlenmiş pik 1’in spektrumu incelendiğinde bu pike 

ait spektrumun elajik asit spektrumu ile çok benzeştiği görülmektedir. Bu nedenle bu 

pikin elajik asit türevi olma ihtimali olduğu düşünülmüştür. Ancak, elajik asidin 

özellikle şeker türevlerinin büyük molekül yapıları nedeniyle benzer çalışma 
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koşullarında genellikle elajik asitten sonra geldikleri görülmektedir. Pik 1’in geliş 

süresinin elajik asitten önce olması, bu pikin elajik asidin şeker türevi olma ihtimalini 

düşürmektedir. Bununla birlikte, HPLC de uygulanan çalışma koşulları ve kullanılan 

kolonların benzer olması dikkate alındığında bu pikin Li et al. (2006)’ın bildirdiği ve 

kimyasal yapısı elajik aside çok benzeyen valoneik asit dilakton olma ihtimalinide 

düşündürmektedir. Bu nedenle bu bileşiğin miktarı EAE olarak hesaplanıp Çizelge 

4.5’de verilmiştir. Ayrıca pik 2’nin de genellikle kromatogramlarda bulunan en büyük 

pik olması nedeniyle, ceviz fenoliklerinin baskın gurubu olan elajitanen gurubundan bir 

maddeye ait olabileceği, özelliklede pedunculagin olma ihtimalinin bulunduğu var olan 

kaynaklar ışığında düşünülmektedir (Fukuda et al. 2003, Fukuda et al. 2004, Cerdá et 

al. 2005). Bu nedenle pik 2’nin miktarı da EAE olarak hesaplanıp Çizelge 4.5’de 

verilmiştir. Ancak hem valoneik asit dilaktonun ve elajik asit türevlerinin hemde 

elajitanenlerin ticari standartları bulunmamaktadır ve tanımlanabilmeleri için NMR 

veya MS gibi HPLC’den daha gelişmiş enstrümanlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Tanımlanması yapılmış metil gallat ve elajik aside ait standart madde kromatogramları 

Ek 11’de, metil gallat ve elajik aside ait standart kurveler Ek 12’de ve standart 

maddelere ve örnekteki piklere ait spektrumlar ise Ek 13’de verilmiştir.  

 

Ceviz çeşitlerinin fenolik bileşim dağılımına baktığımızda pik 2 nin kromatogramdaki 

en baskın pik olduğu ve bu pike ait değerlerin 448.90 g EAE/kg ile 710.15 g EAE/kg 

arasında değiştiği görülmüştür. Bu pikle ilişkili olarak her iki yılda en yüksek değerler 

Bilecik çeşidine ait olmuştur. Yıllar arasındaki ve her iki yılda da çeşitler arasındaki 

farklılık istatistik olarak önemsiz bulunmuştur (P>0.05).  

 

Pik 1 ise en fazla bulunan ikinci bileşik olmuş ve 270.59 g EAE/kg ile 637.17 g 

EAE/kg arasında değişmiştir. En düşük pik 1 içeriğine 2004 yılında hasat edilen Bilecik 

çeşidi sahip olurken, en yüksek pik 2 içeriğine her iki yılda da Yalova 1 çeşidi sahip 

olmuştur. Her iki yıldada Yalova 1’in pik 1 miktarı diğer çeşitlerden dikkat çekici 

biçimde fazladır. Pik 1 içeriği açısından her iki yıldada çeşitler arasındaki farklılık 

istatistik olarak çok önemli bulunmuştur (P<0.01). Yıllar arasındaki farklılık 

incelendiğinde ise sadece Kaman 5 çeşidinde yıllar arasındaki farklılık istatistik olarak 

önemli bulunmuştur (P<0.05).       
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Elajik asit değerleri incelendiğinde ise ceviz çeşitlerinde elajik asit değerlerinin 137.95 

mg/kg ile 569.22 mg/kg arasında değiştiği görülüştür. Her iki yılda en yüksek elajik asit 

değerlerine pik 1’de olduğu gibi Yalova 1 çeşidinin sahip olduğu görülmektedir. En 

düşük elajik asit içeriği ise Bilecik çeşidinde tespit edilmiştir. Elajik asit içerikleri 

açısından çeşitler arasındaki farklılıklar her iki yıldada istatistik olarak çok önemli 

bulunmuştur (P<0.01). Çeşitlerin elajik asit içeriklerinin yıllar arasındaki farklılıkları 

ise Yalova 1 çeşidi hariç diğerlerinde önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Yalova 1 

çeşidinde 2004 ve 2005 yılları arasındaki önemli farklılık (P<0.05) dikkat çekicidir. Bu 

durumun Yalova 1’in çeşit özelliğinden kayaklandığı düşünülmektedir. Çünkü benzer 

durum aynı bölgede ve iklim koşullarında yetiştirilen Yalova 3 çeşidinde 

görülmemiştir. Güçlü antioksidan aktivitesi nedeniyle son yıllarda elajik asitle ilgili 

birçok çalışma yapılmıştır. Meyveler içinde elajik asidin en önemli kaynağı üzümsü 

meyveler ile sert kabuklu meyvelerdir (Bakkalbaşı et al. 2009). Daniel et al. (1989) 

ceviz ve pecan’daki elajik asit miktarının sırasıyla 59 mg/100g KM ve 33 mg/100g KM 

olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızda elde ettiğimiz Yalova 1’e ait elajik asit 

değerleri Daniel et al. (1989)’nın bildirdiği değerler ile uyumlu iken, diğer çeşitlere ait 

değerler daha düşük bulunmuştur. Li et al. (2006)’ın Combe ve Lake çeşitlerinde 

belirledikleri elajik asit değerleri (sırasıyla, 0.32 ve 0.25 mg/g) ise çalışmamızda 

bulduğumuz değerler ile uyum göstermektedir.  Ayrıca bulduğumuz değerler, Coloric 

et al. (2005)’ın Slovenya’da yetiştirilen 10 farklı ceviz çeşidi için bildirdiği 3.26 - 9.77 

mg/100g iç ceviz aralığındaki elajik asit değerlerinden oldukça yüksektir.   

 

Ceviz örneklerinde düşük miktarda metil gallat bileşenide tespit edilmiştir. Ceviz 

örneklerinin metil galat içerikleri 23.70 mg/kg ile 93.75 mg/kg arasında değişmiştir. En 

yüksek metil galat içeriğine her iki yılda da Bilecik çeşidi ile Yalova 3 çeşidi sahip 

olurken, en düşük miktara Şebin ve Şen 1 çeşitleri sahip olmuştur. Metil gallat miktarı 

açısından her iki yılda da çeşitler arasındaki fark çok önemli bulunmuştur (P<0.01). 

Yıllar arasındaki farklılıklar değerlendirildiğinde ise bu farklılıklar Yalova 3 çeşidinde 

önemsiz (P>0.05), Kaman 5 ve Bilecik çeşidinde önemli (P<0.05) ve Yalova 1 

çeşidinde ise çok önemli (P<0.01) bulunmuştur. Jurd (1956) iç ceviz zarından elde 

edilen ekstraktlarda elajik asit yanında metil gallat, gallik asit ve bir tanen bileşiği izole 

ettiğini bildirmiştir. 
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4.3 Cevizlerin Depolanmaları 

 

Yalova 1 ve Yalova 3 çeşitlerine ait yarım ceviz içleri hem 2004 hem de 2005 

yıllarında iki farklı ambalaj (90µ PA/PE ve 150µ PA/PE) ile vakum altında 

ambalajlanıp 3 farklı depo sıcaklığında (10 °C, 20 °C ve 30 °C) 1 yıl süre ile karanlıkta 

depolanmıştır. Depolama süresince 2 ay arayla depolamadan alınan ceviz içlerinde 

toplam kurumadde, peroksit değeri, serbest yağ asitliği, hekzanal, tokoferoller, toplam 

fenolik madde ve fenolik bileşik dağılımı belirlenmiştir. Depolama süresince iki ay 

arayla alınan bu ceviz içlerine ait fotoğraflar Ek 14’de verilmiştir. 

 

4.3.1 Depolama süresince kuru madde miktarındaki değişim 

 

2004 yılında hasat edilen örneklerin depolanması süresince kuru madde miktarındaki 

değişim Yalova 1 çeşidi için Şekil 4.1’de, Yalova 3 çeşidi için Şekil 4.2’de ve 2005 

yılında hasat edilen örneklerin kuru madde miktarındaki değişim ise Yalova 1 ve 

Yalova 3 çeşitleri için sırasıyla Şekil 4.3 ve Şekil 4.4’de verilmiştir.  
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Şekil 4.1 2004 yılı Yalova 1 çeşidine ait örneklerin depolanması süresince elde edilen 
kuru madde miktarlarına ait sonuçlar 
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Şekil 4.2 2004 yılı Yalova 3 çeşidine ait örneklerin depolanması süresince elde edilen 

kuru madde miktarlarına ait sonuçlar 
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Şekil 4.3 2005 yılı Yalova 1 çeşidine ait örneklerin depolanması süresince elde edilen  
kuru madde miktarlarına ait sonuçlar 
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Şekil 4.4 2005 yılı Yalova 3 çeşidine ait örneklerin depolanması süresince elde edilen  
kuru madde miktarlarına ait sonuçlar 

 

Sonuçlar incelendiğinde, depolama süresince cevizlerin kuru madde miktarındaki 

değişimlerin çok düşük düzeyde kaldığı görülmüştür. Depolama süresince meydana 

gelen bu değişimler yaklaşık % 0.2 ile % 1 arasındadır. Her iki yılda da 10 °C ve 20 

°C’de depolanan cevizlerin kuru madde miktarlarında depolama süresince küçük bir 

düşüş görülürken, 30 °C’de küçük bir artış görülmektedir. 10 °C’deki inkübatörlerde 

görülen kuru madde miktarındaki azalma 20 °C’deki inkübatörlerden daha yüksek 

olmuştur.  Kuru madde miktarında depolama ile meydana gelen bu değişimler çok 

düşük düzeylerde olmasına karşın istatistik olarak çok önemli bulunmuştur (P<0.01). 

Bu değişimler depolama süresince cevizlerin nem içeriğinin depolandıkları inkübatör 

ortamının bağıl nemi ile dengeye ulaşma eğiliminden kaynaklanmaktadır (Lopez et al. 

1995). Kullandığımız inkübatörlerde nem kontrol sistemi olmadığı için her inkübatörün 

içinde inkübatör sıcaklığına bağlı olarak farklı nem düzeyleri oluştuğu anlaşılmaktadır. 

10 °C ve 20 °C’deki inkübatörlerde depolanan örneklerin kuru madde miktarında 

görülen azalma, bu inkübatörlerde bağıl nemin kuru madde miktarını sabit tutacak 

denge bağıl neminden yüksek olmasından, 30 °C’de görülen artış ise düşük olmasından 

kaynaklanmaktadır. Yapılan istatistik analizler sonucunda sıcaklık faktörünün, çeşit 
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faktörünün seviye ortalamaları arasındaki farklılıklar çok önemli bulunmuştur (P<0.01). 

Buna karşın ambalaj faktörünün seviye ortalamaları arasındaki farklılık önemsiz 

bulunmuştur (P>0.05). Ayrıca kuru madde değerlerine ait Çeşit*Sıcaklık ve 

Süre*Sıcaklık interaksiyonlarıda istatistik olarak önemli bulunmuştur (P<0.01). Bu 

interaksiyonlara ait veriler sırasıyla Çizelge 4.6 ve Çizelge 4.7’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.6 Kuru madde değerlerine ait Çeşit*Sıcaklık interaksiyonu (n=72) 
 

 

Çeşitler 

Sıcaklık (ºC) 

10 20 30 

Yalova 1 96.38±0,05Cb 96.60±0.02Bb 97,32±0.04Ab 

Yalova 3 96.48±0.04Ca 96.82±002Ba 97.51±0.04Aa 

Değerler ortalama±standart hata şeklinde verilmiştir. Büyük harfler duncan çoklu karşılaştırma testine 
göre aynı çeşitte sıcaklıklar arasındaki farkı, küçük harfler ise aynı sıcaklıkta çeşitler arasındaki farkı 
göstermektedir (P<0.05). 
 
 

Çizelge 4.7 Kuru madde değerlerine ait Süre*Sıcaklık interaksiyonu (n=24) 
 

Sıcaklık 

(ºC) 

Süre (ay) 

2 4 6 8 10 12 

10 96.95±0.07Aa 96.46±0.03Cb 96.38±0.04Cbc 96.33±0.05Ccd 96.25±0.07Cd  96.25±0.07Cd 

20 96.83±0.04Ba  96.72±0.05Bab  96.76±0.05Bab  96.75±0.04Bab  96.65±0.04Bbc  96.55±0.04Bc 

30 96.77±0.05Bc 97.48±0.05Ab 97.56±0.06Aab 97.65±0.04Aa 97.57±0.04Aab  97.49±0.03Ab 

Değerler ortalama±standart hata şeklinde verilmiştir. Büyük harfler duncan çoklu karşılaştırma testine 
göre aynı sürede sıcaklıklar arasındaki farkı, küçük harfler ise aynı sıcaklıkta süreler arasındaki farkı 
göstermektedir(P<0.05). 
 

Her iki yılda elde edilen kuru madde sonuçları miktar ve değişim yönü açısından 

birbirine uyumlu ve yakın olmasına karşın yıllar arasındaki fark istatistik olarak çok 

önemli (P<0.01) bulunmuştur.  
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4.3.2 Depolama süresince serbest yağ asitliğindeki değişim 

 

Serbest yağ asitliği, yağların depolama stabilitesini ve oksidasyon düzeyini etkileyen 

faktörlerden biridir. Yağları oluşturan gliserol ve yağ asitleri arasındaki ester bağlarının 

kimyasal ve enzimatik yollarla hidrolizi sonucunda oluşan bu bileşiklerin gıdaların 

depolama stabilitesine etkileri değişkendir. Çünkü serbest yağ asitlerinin tat 

bozulmalarına neden olabilmeleri için içerdiği karbon atomu sayısının 16’dan daha 

düşük olması gerekmektedir. Uzun zincirli yağ asitlerinin serbest hale gelmesi yağların 

tadında bir değişikliğe neden olmamaktadır. Cevizleri oluşturan yağ asitlerinin 

tamamına yakınının uzun zincirli yağ asitlerinden oluşması nedeniyle oluşacak serbest 

yağ asitlerinin doğrudan tada ve dolayısı ile depolama stabilitesine olumsuz etkisinin 

olması beklenmemektedir. Ancak yapılan çalışmalar sonucunda uzun zincirlide olsa 

serbest yağ asitlerinin karboksil guruplarının hidroperoksitler ile hidrojen bağı 

vasıtasıyla kompleks oluşturduğu ve bunun sonucunda da hidroperoksitlerin serbest 

radikallere daha hızlı bir şekilde parçalandığı bilinmektedir. Bu nedenle serbest yağ 

asitlerindeki artışın, işleme ve depolama süresince ürünlerde oksidasyon oranını 

arttırarak istenmeyen ransit tat ve koku oluşumuna katkıda bulunduğu bilinmektedir 

(Pokorny et al. 2001, Kayahan 2003). 

   

Yapılan çalışma sonucunda 2004 yılında hasat edilen ceviz içlerinde yapılan depolama 

çalışması sonucunda Yalova 1 ve Yalova 3 çeşidinden elde edilen serbest yağ asidi 

değerleri sırası ile Şekil 4.5 ve Şekil 4.6’da ve 2005 yılında hasat edilip depolanan 

Yalova 1 ve Yalova 3 çeşitlerine ait sonuçlar ise yine sırasıyla Şekil 4.7 ve Şekil 4.8’de 

verilmiştir.  
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Şekil 4.5 2004 yılı Yalova 1 çeşidine ait örneklerin depolanması süresince elde edilen 
serbest yağ asitliği değerleri  (g/100g ceviz yağı) 
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Şekil 4.6 2004 yılı Yalova 3 çeşidine ait örneklerin depolanması süresince elde edilen 
serbest yağ asitliği değerleri  (g/100g ceviz yağı) 
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Şekil 4.7 2005 yılı Yalova 1 çeşidine ait örneklerin depolanması süresince elde edilen 
serbest yağ asitliği değerleri  (g/100g ceviz yağı) 
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Şekil 4.8 2005 yılı Yalova 3 çeşidine ait örneklerin depolanması süresince elde edilen 
serbest yağ asitliği değerleri  (g/100g ceviz yağı) 
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Şekillerden de görüldüğü gibi hem 2004 hem de 2005 yılında yapılan depolama 

sonucunda örneklerin serbest yağ asidi değerlerinde her iki çeşitte tüm ambalaj ve 

sıcaklıklarda depolama stabilitesi açısından önemli bir değişim görülmemektedir. Bu 

durum cevizlerde lipaz gurubu enzimlerin etkisinin zayıf olmasından ve/veya depolama 

süresince ceviz içlerinin nem içeriğinin kritik nem derecesinin altında kalmasından 

kaynaklanıyor olabilir (Kayahan 2003). Depolama süresince oluşan değişimler küçükte 

olsa süre faktörünün ortalamaları arasındaki farklılıklar istatistik açıdan önemli 

bulunmuştur (P<0.01). Her iki yılda elde ettiğimiz değerler de birbirine yakın olmasına 

karşın yıllara ait ortalamalar arasındaki farklılıklar da istatistik olarak çok önemli 

bulunmuştur (P<0.01).  Çeşit, ambalaj ve sıcaklık faktörlerinin seviye ortalamaları 

arasındaki farklılıklar da istatistik olarak önemli bulunmuştur (P<0.01). Ayrıca 

Çeşit*Süre interaksiyonu istatistik olarak önemli bulunmuşken (P<0.05), Çeşit*Sıcaklık 

ve Süre*Sıcaklık interaksiyonları istatistik olarak çok önemli bulunmuştur (P<0.01). Bu 

interaksiyonlara ait veriler sırası ile Çizelge 4.8, Çizelge 4.9 ve Çizelge 4.10’da 

verilmiştir. 

 

Çizelge 4.8 Serbest yağ asitliği değerlerine ait Çeşit*Süre interaksiyonu (n=36) 
 

 

Çeşitler 

Süre (ay) 

2 4 6 8 10 12 

Yalova 1 0.27±0.02Cb 0.29±0.02Ca 0.29±0.02Cb 0.32±0.02Bb 0.34±0.02ABb 0.36±0.02Ab 

Yalova 3 0.30±0.02Da 0.31±0.02Da 0.35±0.02Ca 0.37±0.02Ba 0.42±0.03Aa 0.43±0.03Aa 

Değerler ortalama±standart hata şeklinde verilmiştir. Büyük harfler duncan çoklu karşılaştırma testine 
göre aynı çeşitte süreler arasındaki farkı, küçük harfler ise aynı süre içinde çeşitler arasındaki farkı 
göstermektedir (P<0.05). 
 

Çizelge 4.9 Serbest yağ asitliği değerlerine ait Çeşit*Sıcaklık interaksiyonu (n=72) 
 

 

Çeşitler 

Sıcaklık (ºC) 

10 20 30 

Yalova 1 0.27±0.01Cb 0.31±0.01Bb 0.36±0.02Ab 

Yalova 3 0.30±0.02Ca 0.36±0.02Ba 0.43±0.02Aa 

Değerler ortalama±standart hata şeklinde verilmiştir. Büyük harfler duncan çoklu karşılaştırma testine 
göre aynı çeşitte sıcaklıklar arasındaki farkı, küçük harfler ise aynı sıcaklıkta çeşitler arasındaki farkı 
göstermektedir (P<0.05). 
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Çizelge 4.10 Serbest yağ asitliği değerlerine ait Süre*Sıcaklık interaksiyonu (n=24) 
 

Sıcaklık 

(ºC) 

Süre (ay) 

2 4 6 8 10 12 

10 0.26±0.03Bc 0.27±0.03Bc 0.28±0.03Bbc 0.29±0.02Cabc 0.30±0.03Cab 0.32±0.03Ca 

20 0.29±0.03Bd 0.28±0.03Bd 0.30±0.03Bd 0.33±0.02Bc 0.37±0.03Bb 0.41±0.03Ba 

30 0.32±0.03Ad 0.34±0.03Ad 0.37±0.03Ac 0.41±0.03Ab 0.45±0.03Aa 0.47±0.03Aa 

Değerler ortalama±standart hata şeklinde verilmiştir. Büyük harfler duncan çoklu karşılaştırma testine 
göre aynı sürede sıcaklıklar arasındaki farkı, küçük harfler ise aynı sıcaklıkta süreler arasındaki farkı 
göstermektedir (P<0.05). 
 

Çizelge 4.8 ve Çizelge 4.9’da görüldüğü gibi Yalova 3 çeşidi tüm süre ve sıcaklıklarda 

Yalova 1 çeşidinden daha yüksek serbest yağ asitliği değerlerine sahip olmuştur. 

Depolama süresince serbest yağ asitliğindeki değişim düşükte olsa depolama süresi 

arttıkça sıcaklıklar arasındaki farklılık belirginleşmiştir. 30 °C’ye ait değerler depolama 

süresince farklı gurupta yer almasına karşın, 10 °C ve 20 °C’ye ait değerler ilk 6 aydan 

sonra farklı guruplarda yer almıştır (Çizelge 4.10).  

   

4.3.3 Depolama süresince peroksit değerindeki değişim 

 

Peroksitler yağ oksidasyon tepkimelerinin birincil ünleridir. Tatsız ve kokusuz 

olduklarından yağların tüketilebilirliğinde belirgin bir değişikliğe yol açmasalarda, 

yağların oksidasyon düzeyinin belirlenmesi için yaygın olarak kullanılan bir 

indikatördür. Yapılan depolama çalışmasında, depolama süresince iç cevizlerde 

oksidasyonun gelişiminin belirlenmesi için peroksit değeri kullanılmıştır.  2004 yılında 

yapılan depolama çalışmasında, Yalova 1 ve Yalova 3 çeşitlerine ait peroksit değeri 

sonuçları sırasıyla Şekil 4.9 ve Şekil 4.10’da verilmiştir. 2005 yılında ki çalışmaya ait 

sonuçlar ise yine sırasıyla Şekil 4.11 ve Şekil 4.12’de verilmiştir.  
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Şekil 4.9 2004 yılı Yalova 1 çeşidine ait örneklerin depolanması süresince elde edilen 
peroksit değerleri  (meq O2/kg ceviz yağı)  
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Şekil 4.10 2004 yılı Yalova 3 çeşidine ait örneklerin depolanması süresince elde edilen 
peroksit değerleri  (meq O2/kg ceviz yağı)  
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Şekil 4.11 2005 yılı Yalova 1 çeşidine ait örneklerin depolanması süresince elde edilen 
peroksit değerleri  (meq O2/kg ceviz yağı)  
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Şekil 4.12 2005 yılı Yalova 3 çeşidine ait örneklerin depolanması süresince elde edilen 
peroksit değerleri  (meq O2/kg ceviz yağı)  
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Elde edilen sonuçlar incelendiğinde her iki yılda da örneklerin peroksit değerlerinin 

depolama süresince inişler ve çıkışlar gösterdiği görülmektedir. Peroksit değerlerindeki 

bu dalgalanmalara rağmen 10 °C ve 20 °C’de yapılan depolamalarda örneklerin 

peroksit değerleri depolama ile değişmeyip hemen hemen sabit kalmış, 30 °C’de 

depolanmış örneklerin peroksit değerleri ise belirgin bir artış göstermiştir. Senesi et al. 

(1991) farklı paketleme uygulamaları ile depolanan bademlerde ve Senesi et al. (1996) 

farklı ön işlemler uygulayarak depolanan bademlerde, depolama süresince peroksit 

değerlerinde benzer dalgalanmaları tespit etmişlerdir. Depolama süresince örneklerin 

peroksit değerlerindeki bu dalgalanmalar depolama ile oksidasyonun ilerlemesi ve 

oluşan peroksidin ileri oksidasyon ürünlerine parçalanmasından kaynaklanabilir 

(Kayahan 2003). Ancak bu denemede seçilen parametreler ve örnek alma süreleri 

nedeniyle yağ oksidasyonundaki indüksiyon periyodu ve oluşan peroksidin 

parçalanmaya başladığı nokta tespit edilememiştir. Düşük sıcaklıklarda (10 °C ve 20 

°C) peroksit oluşum hızı düşük düzeyde olurken oluşan peroksit biryandan 

parçalanmıştır. Bu nedenle örneklerin peroksit değerleri dalgalı bir yapı göstermiş ve 

belirgin bir maksium değere ulaşmamıştır. Düşük sıcaklıklardaki bu depolamalar 

süresince örneklerin peroksit değerleri fazla değişmeden sabit kalmıştır. 30 °C’de ise 

peroksit oluşum hızı parçalanma hızından daha yüksek olmuş ve peroksit değerlerinin 

Yalova 1 çeşidinde 6. ve 8. aylardan itibaren, Yalova 3 çeşidinde ise 4. ve 6. aylardan 

itibaren hızla arttığı görülmüştür. 30 °C’deki depolamalarda peroksit değerleri sadece 

2004 yılının Yalova 1 çeşidine ait örneklerde 10. ayda maksimuma ulaşırken, 30 °C’de 

depolanan diğer örneklerde depolama sürsince sürekli artmış ve bir maksimum değer 

tespit edilememiştir.  2004 yılında 30 °C’de yapılan depolama çalışması sonunda 

örneklerin peroksit değerleri, Yalova 1 çeşidinde 90µ PA/PE ve 150µ PA/PE 

ambalajları için sırasıyla 1.04 meq O2/kg ceviz yağı ve 1.10 meq O2/kg ceviz yağı 

değerlerine, Yalova 3 çeşidinde sırasıyla 1.82 meq O2/kg ceviz yağı ve 2.12 meq O2/kg 

ceviz yağı değerlerine ulaşmıştır. 2005 yılında ise bu değerler Yalova 1 çeşidinde sırası 

ile 1.49 meq O2/kg ceviz yağı ve 1.51 meq O2/kg ceviz yağı, Yalova 3 çeşidinde sırası 

ile 1.40 meq O2/kg ceviz yağı ve 1.94 meq O2/kg ceviz yağı olmuştur.  Ancak yinede 

çalışma süresince tespit edilen tüm peroksit değerleri genel olarak düşük düzeyde 

kalmıştır. Crowe et al. (2002) okside olmamış cevizlerden farklı solvent ve yöntemler 

ile ekstrakte ettiği yağların peroksit değerlerinin 0.06 meq/kg ile 1.58 meq/kg arasında 

değiştiğini, okside olmuş ceviz yağlarında ise bu değerin 5.02 meq/kg ile 12.37 meq/kg 
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arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Her iki yılda da 30 °C’de depolama sonucunda 

Yalova 1’den elde ettiğimiz peroksit değerleri Crowe et al. (2002)’ın okside olmamış 

yağlar için bildirdiği peroksit değerinin sınırında iken Yalova 3 değerleri bu sınırın 

üstündedir. 

 

Çeşitler peroksit değerleri açısından incelendiğinde, çalışmanın her iki yılında da 

depolama ile Yalova 3 çeşidinin peroksit değerindeki artış Yalova 1 çeşidinden daha 

yüksek bulunmuştur. Bu durum Yalova 3 çeşidinin oksidasyona daha duyarlı olduğu 

şeklinde yorumlanabilir. Yapılan istatistik analizler sonunda çeşitler arasındaki fark 

önemli bulunmuştur (P<0.05). Çalışmada 2005 yılı için bulduğumuz sonuçlar 2004 yılı 

sonuçları ile uyumludur. Ancak aralarındaki fark istatistik olarak çok önemlidir 

(P<0.01). Yine depolamada süre, sıcaklık ve ambalaj faktörlerinin seviye ortalamaları 

arasındaki farklılıklar istatistik olarak çok önemli bulunmuştur (P<0.01). Ayrıca 

peroksit değerlerine ait Sıcaklık*Ambalaj interaksiyonu önemli (P<0.05) (Çizelge 4.11) 

bulunmuşken Çeşit*Süre*Sıcaklık interaksiyonu çok önemli bulunmuştur (P<0.01) 

(Çizelge 4.12). 

 

Çizelge 4.11 Peroksit değerleri üzerine etkili Sıcaklık*Ambalaj interaksiyonu (n=72) 
 

 

Ambalaj 

Sıcaklık (ºC) 

10 20 30 

90µ PA/PE 0.56±0.03Ac 0.68±0.04Ab 1.12±0.06Aa 

150µ PA/PE 0.52±0.03Ac 0.61±0.03Ab 0.96±0.05Ba 

Değerler ortalama±standart hata şeklinde verilmiştir. Büyük harfler duncan çoklu karşılaştırma testine 
göre aynı sıcaklıkta ambalajlar arasındaki farkı, küçük harfler ise aynı ambalajda sıcaklıklar arasındaki 
farkı göstermektedir (P<0.05). 
 



 

75 

Çizelge 4.12 Peroksit değerleri üzerine etkili Çeşit*Süre*Sıcaklık interaksiyonu (n=12) 
 

 

Çeşit 

Sıcaklık 

(ºC) 

Süre (ay) 

2 4 6 8 10 12 

 

Yalova 1 

10 0.54±0.03Ba23 0.63±0.08Ba23 0.56±0.1Ba23 0.49±0.05Ba3 0.69±0.05Ba12 0.83±0.04Ba1 

20 0.64±0.07ABa1 0.65±0.07ABa1 0.75±0.13Aa1 0.66±0.08Ba1 0.74±0.07Ba1 0.82±0.09Ba1 

30 0.77±0.04Aa2 0.81±0.03Aa2 0.77±0.05Aa2 0.93±0.04Ab2 1.13±0.09Ab1 1.26±0.08Ab1 

 

Yalova 3 

10 0.43±0.05Aa23 0.39±0.04Bb23 0.47±0.06Ba123 0.34±0.03Ba3 0.55±0.05Ba12 0.64±0.04Cb1 

20 0.46±0.03Ab34 0.36±0.03Bb4 0.58±0.11Ba23 0.46±0.02Bb34 0.67±0.04Ba2 0.93±0.03Ba1 

30 0.57±0.05Ab5 0.64±0.04Aa5 0.88±0.11Aa4 1.28±0.11Aa3 1.59±0.11Aa2 1.82±0.1Aa1 

Değerler ortalama±standart hata şeklinde verilmiştir. Büyük harfler duncan çoklu karşılaştırma testine göre aynı çeşit ve sürede sıcaklıklar arasındaki farkı, küçük harfler 
ise aynı süre ve sıcaklıkta çeşitler arasındaki farkı, rakamlar ise aynı çeşit ve sıcaklıkta süreler arasındaki farkı göstermektedir (P<0.05). 
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Depolama süresince elde edilen peroksit değerleri sıcaklığa göre incelendiğinde 

sıcaklık arttıkca elde edilen peroksit değerleride artmıştır. Ancak Şekil 4.9, Şekil 4.10, 

Şekil 4.11 ve Şekil 4.12’den de görüldüğü gibi 10 °C ve 20 °C’ye ait değerler birbirine 

yakındır. Ancak Sıcaklık*Ambalaj interaksiyonunda uygulanan duncan çoklu 

karşılaştırma testi sonucunda her ambalaj içinde tüm sıcaklıklar farklı guruplarda yer 

almıştır. Çeşit*Süre*Sıcaklık interaksiyonunda ise aynı çeşit ve sürelerde 10 °C ve 20 

°C’lere ait değerler genellikle aynı gurupta yer almıştır. Bu durum göstermektedir ki 

ambalaj faktörü devre dışı bırakılırsa ve ulaşılan peroksit düzeyleri göz önüne alınırsa 

depolama süresince 10 °C ve 20 °C’lik depo sıcaklıkları ceviz içlerinin oksidasyonu 

üzerine önemli bir etki yapmamaktadırlar.  30 °C’lik depo sıcaklığı ise oksidasyon 

üzerine önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle 30 °C’de depolanan Yalova 3 çeşidi için 6. 

aydan itibaren, Yalova 1 çeşidi içinde 8. ve 10. aylardan itibaren peroksit değerinin 

önemli miktarda arttığı görülmektedir. Bu durum oksidasyonun 30 °C’de bu aylardan 

sonra hızla geliştiğini göstermektedir.  

 

4.3.4 Depolama süresince hekzanal miktarındaki değişimler 

 

Yağ içeren gıdalarda oksidasyon sonucu tat ve koku değişimine bağlı kalite kaybının 

yaşanması ancak oksidasyonun ilerlemesi ve hidroperoksitlerin parçalanıp ikinci 

kademe ürünleri olarak uçucu maddelerin oluşması sonucunda gerçekleşir. Oluşan bu 

ikincil ürünlerin çeşitliliği sayılamayacak kadar çok olup, bu ürünlerden hekzanal yağ 

oksidasyon düzeyinin belirlenmesi için en fazla kullanılan bileşiklerden birisidir.  

Yapılan çalışmada Yalova 1 ve Yalova 3 çeşitlerinin depolanması süresince oluşan 

hekzanal miktarı tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar 2004 yılında hasat edilip 

depolanan Yalova 1 ve Yalova 3 çeşitleri için sırasıyla Şekil 4.13 ve Şekil 4.14’de, 

2005 yılında hasat edilip depolanan cevizler için sırasıyla Şekil 4.15 ve Şekil 4.16’da 

verilmiştir.  
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Şekil 4.13 2004 yılı Yalova 1 çeşidine ait örneklerinin depolanması süresince elde 
edilen hekzanal sonuçları  
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Şekil 4.14 2004 yılı Yalova 3 çeşidine ait örneklerinin depolanması süresince elde 

edilen hekzanal sonuçları  
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Şekil 4.15 2005 yılı Yalova 1 çeşidine ait örneklerinin depolanması süresince elde 

edilen hekzanal sonuçları  
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Şekil 4.16 2005 yılı Yalova 3 çeşidine ait örneklerinin depolanması süresince elde 

edilen hekzanal sonuçları 
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Hekzanal sonuçları incelendiğinde, her iki yılda da depolama süresince örneklerin 

hekzanal içeriği artmıştır ve bu artışın oranı depolama sıcaklığındaki artışa bağlı olarak 

yükselmektedir. Her iki yılda da bu artışın 10 °C ve 20 °C’de yapılan depolamalarda 

düşük düzeyde olduğu, buna karşın 30 °C’deki depolamada örneklerin hekzanal 

içeriğinin depolama süresince önemli oranda artığı görülmektedir. Yapılan varyans 

analizi sonucunda hekzanal içeriği açısından çeşit, süre, sıcaklık faktörlerinin seviye 

ortalamaları arasındaki farklılıklar ve Çeşit*Süre*Sıcaklık interaksiyonu istatistik 

olarak çok önemli bulunmuştur (P<0.01). Bu interaksiyona ait veriler duncan çoklu 

karşılaştırma testi sonuçları ile birlikte Çizelge 4.13’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.13 Hekzanal değerleri üzerine etkili Çeşit*Süre*Sıcaklık interaksiyonu (n=12) 
 

 

Çeşit 

Sıcaklık 

(ºC) 

Süre (ay) 

2 4 6 8 10 12 

 

Yalova 1 

10 18.03±0.34Aa1 20.08±1.87Aa1 19.38±1.40Aa1 21.78±1.47Ba1 23.05±1.88Ba1 21.02±1.96Ba1 

20 17.85±0.34Aa1 21.31±1.33Aa1 24.71±2.44Aa1 28.37±3.88Ba1 32.35±3.84Ba1 32.34±4.04Ba1 

30 33.63±2.33Aa4 48.19±4.74Aa4 102.6±13.5Ab4 717.0±32.3Ab3 2166.3±73.9Ab2 3031±214Ab1 

 

Yalova 3 

10 18.70±2.09Aa1 24.92±2.33Ba1 27.26±2.22Ba1 25.65±2.37Ba1 43.17±5.39Ba1 40.56±4.25Ba1 

20 22.11±1.94Aa1 41.3±10.1Ba1 70.8±14.0Ba1 74.4±14.9Ba1 91.6±18.1Ba1 92.6±17.9Ba1 

30 57.67±9.12Aa5 430±172Aa5 1059±159Aa4 3744±187Aa3 5058±580Aa2 5966±435Aa1 

Değerler ortalama±standart hata şeklinde verilmiştir. Büyük harfler duncan çoklu karşılaştırma testine göre aynı çeşit ve sürede sıcaklıklar arasındaki farkı, küçük harfler 
ise aynı süre ve sıcaklıkta çeşitler arasındaki farkı, rakamlar ise aynı çeşit ve sıcaklıkta süreler arasındaki farkı göstermektedir (P<0.05). 
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Çizelge 4.13’den görüldüğü gibi aynı çeşit ve sürede 10 °C ve 20 °C’de depolanan 

örneklerden elde edilen değerler aynı gurup içinde yer almıştır. Bu sıcaklıklarda elde 

edilen değerlerin ortalamaları ile 30 °C’de elde edilen değerlerin ortalamaları ise 

Yalova 1 çeşidinde 6. aydan sonra Yalova 3 çeşidinde ise 2. aydan sonra farklı 

guruplarda yer almıştır. Her iki çeşittede 10 °C ve 20 °C de yapılan depolamalarda 

depolama süresince önemli bir farklılık görülmezken 30 °C’de depolanan Yalova 1 

çeşidinde 6. aydan sonra ve Yalova 3 çeşidinde 4. aydan sonra önemli değişiklikler 

görülmeye başlanmıştır. Hekzanal içeriğine ait Şekil 4.13, 4.14, 4.15 ve 4.16’da 

görüldüğü gibi 30 °C’deki depolamada her iki yılda da hekzanal içeriği Yalova 1 

çeşidinde 6. aydan itibaren hızla artmaya başlamışken, bu artış Yalova 3 çeşidinde 2004 

yılında 2. aydan, 2005 yılında ise 4. aydan itibaren başlamıştır. Bu aylara gelinceye 

kadar geçen süre içinde hekzanal içeriği yanında peroksit değerinde de önemli bir 

değişim görülmemektedir. Bundan dolayı bu aylar indüksiyon periyodunun tamamlanıp 

oksidasyonun başladığı zamanlar olarak kabul edilebilir. Oksidasyondaki bu 

gecikmenin, paketleme sonunda ambalaj içinde kalan kalıntı oksijenin ve bu süre içinde 

ambalajın oksijen geçirgenliğinden kaynaklanan ambalaj içindeki oksijenin ilk önce 

ceviz dokusunu saran zardaki fenoliklerce kullanılmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Bu bariyeri aşarak doku içine nüfuz eden oksijenin ise doku içindeki 

antiokisidanlarca kullanılmakla birlikte, yağ oksidasyonuna da neden olduğu 

düşünülmektedir.  

 

Hekzanal sonuçları çeşitler açısından değerlendirildiğinde 10 °C ve 20 °C’de depolanan 

örneklerde tüm sürelerde çeşitler arasında fark görülmezken, 30 °C’de 6. aydan itibaren 

çeşitler arasında farklılık oluşmaktadır (Çizelge 4.13). 30 °C’de depolanan örneklere ait 

değerler incelendiğinde, Yalova 3 çeşidine ait örneklerde hekzanal içeriğinin hem 

Yalova 1 çeşidinden daha önce artmaya başladığı hem de miktar olarak daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Bu durum Yalova 3 çeşidinin oksidasyona karşı Yalova 1 

çeşidinden daha hassas olduğunu ve depolama süresince daha fazla okside olduğunu 

göstermektedir. 

   

Depolama süresince hekzanal miktarlarının ambalajın oksijen geçirgenliğindeki 

artışlara paralel olarak arttığı görülmektedir. Ancak hekzanal sonuçları ambalajların 
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oksijen geçirgenliği açısından değerlendirildiğinde aradaki bu farklılıklar istatistik 

olarak önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Yıllar açısından bakıldığında da elde edilen 

hekzanal değerleri farklılık göstermiştir. Bu farklılık varyans analiz sonucunda da 

istatistik olarak çok önemli bulunmuştur (P<0.01). 

 

4.3.5 Depolanma süresince tokoferollerde meydana gelen değişimler 

 

Tokoferoller, doğal antioksidanların en yaygın bulunan ve en iyi bilinen grubudur. 

Oksidatif tepkimelerin başlangıcında oluşan lipit peroksi radikallerine bağlanmak için 

yağlarla rekabet etmekte ve yağlardan çok daha hızlı bir şekilde lipit peroksi radikalleri 

ile reaksiyona girmektedirler. Tokoferoller kromanol halkasındaki hidroksil gurubunun 

hidrojenini vererek antioksidatif etki göstermekte ve oksidasyon tepkimesinin 

otokatalitik özellik kazanmasını önlemektedirler (Kamal-Eldin and Appelqvist 1996, 

Pokorny et al. 2001, Kayahan 2003). Bununla birlikte tokoferoller tokoperoksi 

radikallerine dönüşmekte ve bu radikaller de ileri reaksiyonlar sonucunda farklı ürünlere 

parçalanmaktadırlar. Anlaşılacağı üzere, ürünlerde bulunan tokoferoller işleme ve 

depolama süresince antioksidan fonksiyonlarının bir sonucu olarak yağ oksidasyonunu 

önlerken, miktarlarıda azalmaktadır. Yaptığımız depolama çalışması süresince α-

tokoferol miktarında tespit edilen değişimler Şekil 4.17’de verilmiştir.  
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Şekil 4.17 Depolama süresince α-tokoferol miktarında meydana gelen değişimler (a-
2004 yılında yapılan Yalova 1 çeşidine ait depolama sonucu, b- 2004 yılında 
yapılan Yalova 3 çeşidine ait depolama sonucu, c-2005 yılında yapılan 
Yalova 1 çeşidine ait depolama sonucu, d-2005 yılında yapılan Yalova 3 
çeşidine ait depolama sonucu) 
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Depolama çalışmasından elde edilen α-tokoferol değerleri ile yapılan varyans analizi 

sonucunda Çeşit*Süre ve Süre*Sıcaklık interaksiyonları istatistik olarak çok önemli 

(P<0.01), Sıcaklık*Ambalaj interaksiyonları ise önemli (P<0.05) bulunmuştur. Bu 

interaksiyonlara ait veriler duncan çoklu karşılaştırma test sonuçları ile birlikte sırasıyla 

Çizelge 4.14, Çizelge 4.15 ve Çizelge 4.16’da verilmiştir.  

 

Çizelge 4.14 α-tokoferol değerleri üzerine etkili Çeşit*Süre interaksiyonu (n=36) 
 

 

Çeşitler 

Süre (ay) 

2 4 6 8 10 12 

Yalova 1 12.68±0.23Ab 11.68±0.22Bb 10.97±0.22Cb 10.41±0.26Da 10.05±0.29Da 9.41±0.32Ea 

Yalova 3 13.10±0.19Aa 12.18±0.24Ba 11.45±0.22Ca 10.62±0.22Da 9.82±0.31Ea 8.94±0.32Fb 

Değerler ortalama±standart hata şeklinde verilmiştir. Büyük harfler duncan çoklu karşılaştırma testine 
göre aynı çeşitte süreler arasındaki farkı, küçük harfler ise aynı süre içinde çeşitler arasındaki farkı 
göstermektedir (P<0.05). 
 

Çizelge 4.15 α-tokoferol değerleri üzerine etkili Süre*Sıcaklık interaksiyonu (n=24) 
 

Sıcaklık 

(ºC) 

Süre (ay) 

2 4 6 8 10 12 

10 13.47±0.17Aa 12.76±0.22Ab 12.42±0.18Ab 11.87±0.21Ac 11.68±0.21Ac 10.90±0.28Ad 

20 13.10±0.18Aa 12.22±0.25Bb 11.32±0.15Bc 10.46±0.21Bd 10.03±0.23Bd 9.4±0.19Be 

30 12.10±0.32Ba 10.82±0.23Cb 9.89±0.18Cc 9.21±0.15Cd 8.1±0.16Ce 7.23±0.23Cf 

Değerler ortalama±standart hata şeklinde verilmiştir. Büyük harfler duncan çoklu karşılaştırma testine 
göre aynı sürede sıcaklıklar arasındaki farkı, küçük harfler ise aynı sıcaklıkta süreler arasındaki farkı 
göstermektedir (P<0.05). 
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Çizelge 4.16 α-tokoferol değerleri üzerine etkili Sıcaklık*Ambalaj interaksiyonu 
(n=72) 

 

 

Ambalaj 

Sıcaklık (ºC) 

10 20 30 

90µ PA/PE 12.08±0.16Aa 10.79±0.20Bb 9.22±0.24Bc 

150µ PA/PE 12.29±0.15Aa 11.39±0.18Ab 9.90±0.21Ac 

Değerler ortalama±standart hata şeklinde verilmiştir. Büyük harfler duncan çoklu karşılaştırma testine 
göre aynı sıcaklıkta ambalajlar arasındaki farkı, küçük harfler ise aynı ambalajda sıcaklıklar arasındaki 
farkı göstermektedir (P<0.05). 
 

Depolama çalışmasından elde edilen γ-tokoferol değerleride Şekil 4.18’de verilmiştir. 

γ-tokoferol değerleri ile yapılan varyans analizi sonucunda Çeşit*Sıcaklık, 

Süre*Sıcaklık interaksiyonları istatistik olarak çok önemli (P<0.01), Sıcaklık*Ambalaj 

interaksiyonları ise önemli (P<0.05) bulunmuştur. Bu interaksiyonlara ait veriler 

duncan çoklu karşılaştırma test sonuçları ile birlikte sırasıyla Çizelge 4.17, Çizelge 4.18 

ve Çizelge 4.19’da verilmiştir.  

 

Çizelge 4.17 γ-tokoferol değerleri üzerine etkili Çeşit*Sıcaklık interaksiyonu (n=72) 
 

 

Çeşitler 

Sıcaklık (ºC) 

10 20 30 

Yalova 1 440.02±2.65Aa 428.85±2.49Ba 414.32±3.41Ca 

Yalova 3 323.20±2.16Ab 310.3±2.37Bb 276.58±3.33Cb 

Değerler ortalama±standart hata şeklinde verilmiştir. Büyük harfler duncan çoklu karşılaştırma testine 
göre aynı çeşitte sıcaklıklar arasındaki farkı, küçük harfler ise aynı sıcaklıkta çeşitler arasındaki farkı 
göstermektedir (P<0.05). 
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Şekil 4.18 Depolama süresince γ-tokoferol miktarında meydana gelen değişimler (a-
2004 yılında yapılan Yalova 1 çeşidine ait depolama sonucu, b- 2004 yılında 
yapılan Yalova 3 çeşidine ait depolama sonucu, c-2005 yılında yapılan 
Yalova 1 çeşidine ait depolama sonucu, d-2005 yılında yapılan Yalova 3 
çeşidine ait depolama sonucu) 
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Çizelge 4.18 γ-tokoferol değerleri üzerine etkili Süre*Sıcaklık interaksiyonu (n=24) 
 

Sıcaklık 

(ºC) 

Süre (ay) 

2 4 6 8 10 12 

10 389,3±13.7Aa 388.3±13.0Aa 383.4±13.3Aab  380.1±12.9Aabc 376.2±12.0Abc 372.3±12.2Ac 

20 384,9±12.8Aa 379.7±13.0Aab 374.4±12.8Bbc  365.9±12.7Bcd 362.8±13.6Bde 354.7±13.0Be 

30 375.0±14.3Ba 362.6±15.1Bb 349.2±15.3Cc  338.5±15.4Cd 329.6±14.6Ce 317.8±15.3Cf 

Değerler ortalama±standart hata şeklinde verilmiştir. Büyük harfler duncan çoklu karşılaştırma testine 
göre aynı süre içinde sıcaklıklar arasındaki farkı, küçük harfler ise aynı sıcaklıkta süreler arasındaki farkı 
göstermektedir (P<0.05). 
 

Çizelge 4.19 γ-tokoferol değerleri üzerine etkili Sıcaklık*Ambalaj interaksiyonu (n=72) 
 

 

Ambalaj 

Sıcaklık (ºC) 

10 20 30 

90µ PA/PE 379.60±7.22Aa 363.85±7.31Bb 341.50±8.93Bc 

150µ PA/PE 383.62±7.45Aa 376.97±7.58Ab 349.40±8.72Ac 

Değerler ortalama±standart hata şeklinde verilmiştir. Büyük harfler duncan çoklu karşılaştırma testine 
göre aynı sıcaklıkta ambalajlar arasındaki farkı, küçük harfler ise aynı ambalajda sıcaklıklar arasındaki 
farkı göstermektedir (P<0.05). 
 

Depolama ile δ-tokoferol miktarında meydana gelen değişimler ise Şekil 4.19’da 

verilmiştir. Depolama çalışmasından elde edilen δ-tokoferol değerleri ile yapılan 

varyans analizi sonucunda Çeşit*Ambalaj interaksiyonları istatistik olarak çok önemli 

(P<0.01), Çeşit*Sıcaklık ve Sıcaklık*Ambalaj interaksiyonları ise önemli (P<0.05) 

bulunmuştur. Bu interaksiyonlara ait verilerde duncan çoklu karşılaştırma test sonuçları 

ile birlikte sırasıyla Çizelge 4.20, Çizelge 4.21 ve Çizelge 4.22’de verilmiştir.  
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Şekil 4.19 Depolama süresince δ-tokoferol miktarında meydana gelen değişimler (a-
2004 yılında yapılan Yalova 1 çeşidine ait depolama sonucu, b- 2004 yılında 
yapılan Yalova 3 çeşidine ait depolama sonucu, c-2005 yılında yapılan 
Yalova 1 çeşidine ait depolama sonucu, d-2005 yılında yapılan Yalova 3 
çeşidine ait depolama sonucu) 
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Çizelge 4.20 δ-tokoferol değerleri üzerine etkili Çeşit*Ambalaj interaksiyonu (n=108) 
 

 

Çeşit 

Ambalaj 

90µ PA/PE 150µ PA/PE 

Yalova 1 14.18±0.14Ba 15.26±0.14Aa 

Yalova 3 10.09±0.13Bb 10.54±0.13Ab 

Değerler ortalama±standart hata şeklinde verilmiştir. Büyük harfler duncan çoklu karşılaştırma testine 
göre aynı çeşitte ambalajlar arasındaki farkı, küçük harfler ise aynı ambalajda çeşitler arasındaki farkı 
göstermektedir (P<0.05). 
 

Çizelge 4.21 δ-tokoferol değerleri üzerine etkili Çeşit*Sıcaklık interaksiyonu (n=72) 
 

 

Çeşit 

Sıcaklık (ºC) 

10 20 30 

Yalova 1 15.43±0.13Aa 14.78±0.18Ba 13.95±0.19Ca 

Yalova 3 11.11±0.13Ab 10.61±0.12Bb 9.24±0.13Cb 

Değerler ortalama±standart hata şeklinde verilmiştir. Büyük harfler duncan çoklu karşılaştırma testine 
göre aynı çeşitte sıcaklıklar arasındaki farkı, küçük harfler ise aynı sıcaklıkta çeşitler arasındaki farkı 
göstermektedir (P<0.05). 
 

Çizelge 4.22 δ-tokoferol değerleri üzerine etkili Sıcaklık*Ambalaj interaksiyonu (n=72) 
 

 

Ambalaj 

Sıcaklık (ºC) 

10 20 30 

90µ PA/PE 13.03±0.27Ba 12.27±0.28Bb 11.13±0.29Bc 

150µ PA/PE 13.50±0.31Aa 13.18±0.30Ab 12.06±0.34Ac 

Değerler ortalama±standart hata şeklinde verilmiştir. Büyük harfler duncan çoklu karşılaştırma testine 
göre aynı sıcaklıkta ambalajlar arasındaki farkı, küçük harfler ise aynı ambalajda sıcaklıklar arasındaki 
farkı göstermektedir (P<0.05). 
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Depolama süresince toplam tokoferol miktarında tespit edilen değişimler Şekil 4.20’de 

verilmiştir. Toplam tokoferol değerleri ile yapılan varyans analizi sonucunda da 

Çeşit*Sıcaklık ve Süre*Sıcaklık interaksiyonları istatistik olarak çok önemli (P<0.01),  

Sıcaklık*Ambalaj interaksiyonları ise önemli (P<0.05) bulunmuştur. Bu 

interaksiyonlara ait veriler de duncan çoklu karşılaştırma test sonuçları ile birlikte 

sırasıyla Çizelge 4.23, Çizelge 4.24 ve Çizelge 4.25’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.23 Toplam tokoferol değerleri üzerine etkili Çeşit*Sıcaklık interaksiyonu 
(n=72) 

 

 

Çeşit 

Sıcaklık (ºC) 

10 20 30 

Yalova 1 467.6±2.72Aa 454.5±2.64Ba 437.8±3.6Ca 

Yalova 3 346.5±2.22Ab 332.2±2.55Bb 295.4±3.56Cb 

Değerler ortalama±standart hata şeklinde verilmiştir. Büyük harfler duncan çoklu karşılaştırma testine 
göre aynı çeşitte farklı sıcaklıklar arasındaki farkı, küçük harfler ise aynı sıcaklıkta çeşitler arasındaki 
farkı göstermektedir (P<0.05). 
 

Çizelge 4.24 Toplam tokoferol değerleri üzerine etkili Süre*Sıcaklık interaksiyonu 
(n=24) 

   

Sıcaklık 

(ºC) 

Süre (ay) 

2 4 6 8 10 12 

10 416.9±14.0Aa 415.0±13.4Aa 409.5±13.7Aab 405.0±13.3Ab 400.5±12.4Abc 395.5±12.6Ac 

20 411.6±13.2Aa 405.4±13.3Bab 398.8±13.2Bb 388.9±13.1Bc 385.0±14.0Bc 375.6±13.4Bd 

30 400.1±14.7Ba 385.9±15.6Cb 370.9±15.7Cc 359.1±15.8Cd 348.5±15.1Ce 335.1±15.9Cf 

Değerler ortalama±standart hata şeklinde verilmiştir. Büyük harfler duncan çoklu karşılaştırma testine 
göre aynı süre içinde sıcaklıklar arasındaki farkı, küçük harfler ise aynı sıcaklıkta süreler arasındaki farkı 
göstermektedir (P<0.05). 
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Şekil 4.20 Depolama süresince toplam tokoferol miktarında meydana gelen değişimler 
(a-2004 yılında yapılan Yalova 1 çeşidine ait depolama sonucu, b- 2004 
yılında yapılan Yalova 3 çeşidine ait depolama sonucu, c-2005 yılında 
yapılan Yalova 1 çeşidine ait depolama sonucu, d-2005 yılında yapılan 
Yalova 3 çeşidine ait depolama sonucu) 
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Çizelge 4.25 Toplam tokoferol değerleri üzerine etkili Sıcaklık*Ambalaj interaksiyonu  
(n=72) 

 

 

Ambalaj 

Sıcaklık (ºC) 

10 20 30 

90µ PA/PE 404.7±7.48Aa 386.9±7.57Bb 361.9±9.25Bc 

150µ PA/PE 409.4±7.72Aa 401.6±7.84Ab 371.4±9.07Ac 

Değerler ortalama±standart hata şeklinde verilmiştir. Büyük harfler duncan çoklu karşılaştırma testine 
göre aynı sıcaklıkta ambalajlar arasındaki farkı, küçük harfler ise aynı ambalajda sıcaklıklar arasındaki 
farkı göstermektedir (P<0.05). 
 

Örneklerden elde edilen tokoferol sonuçları incelendiğinde, tüm denemelerde depolama 

süresince tokoferol türevlerinin ve toplam tokoferol miktarının azaldığı görülmektedir. 

Bu azalmaların miktarı artan depolama süresi ve sıcaklığı ile artmaktadır. Depolama 

sonunda tüm tokoferol türevleri ve toplam tokoferol miktarındaki en büyük kayıp 30 

°C’de depolanan örneklerde görülmüştür ve bunu sırayla 20 °C ve 10 °C’de yapılan 

depolamalar takip etmiştir. Depolama süresince tokoferol türevleri genellikle kademeli 

bir azalma göstermiştir. Bu durum özellikle kayıpların en yüksek olduğu 30 °C’de ki 

depolamalarda daha belirgindir. Benzer azalma karakteri Chun et al. (2005) tarafından 

taze yer fıstıklarının depolama sürecinde de belirlenmiştir. Lavedrin et al. (1997) 

cevizlerin 4 °C’de 3 ay depolanması sonucunda α, γ ve δ tokoferol miktarlarında sırası 

ile % 29, % 28 ve % 30’luk azalmalar tespit etmişlerdir. Yaptığımız çalışmada bu 

azalma düzeylerine α-tokoferol için her iki ceviz çeşidinde de 20 °C’de 12 aylık 

depolama sonunda ulaşılırken, δ-tokoferol için 30 °C’de 12 aylık depolama sonunda 

ulaşılmaktadır. γ-tokoferol de ise sadece Yalova 3 çeşidinde 30 °C’de 12 aylık 

depolama sonunda ulaşılmaktadır.  Bu durum çalışmada kullanılan ambalaj ve 

uygulanılan vakumun tokoferol kaybını önemli oranda azalttığına işaret etmektedir. 

Depolama süresi ve sıcaklıkları açısından tokoferol türevleri ve toplam tokoferol 

miktarı değerlendirildiğinde, aradaki farklılıklar istatistik olarak önemli bulunmuştur 

(P<0.01). α-tokoferol, γ-tokoferol ve toplam tokoferol değerlerine ait Süre*Sıcaklık 

interaksiyonları incelendiğinde (sırasıyla Çizelge 4.15, Çizelge 4.18 ve Çizelge 4.24)  

depolama süresince 10 °C ve 20 °C değerleri bir birine yakın gözüksede bu değerler 

arasındaki farklılık depolamanın 2. ve 4. aylarından sonra önemli düzeylere 

ulaşmaktadır. 
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Tokoferol türevlerinin ve toplam tokoferol miktarlarının başlangıç değerleri ve 

depolama süresince oluşan kayıp miktarları yıllara göre değerlendirildiğinde her iki 

yılda elde edilen değerler birbiri ile uyumlu olmakla birlikte hem miktar hemde kayıp 

açısından genel olarak 2005 yılı değerleri 2004 yılı değerlerinden bir miktar yüksektir. 

Tokoferol miktarları yıllara göre değerlendirildiğinde aradaki farklılık istatistik olarak 

çok önemli bulunmuştur (P<0.01).  

  

Depolama süresince elde edilen tokoferol türevlerinin ve toplam tokoferolün miktarı 

ambalajlar açısından değerlendirildiğinde ise ambalajlar arasında büyük farklılıklar 

görülmemektedir. Ancak istatistik olarak değerlendirildiğinde ambalajlar arasındaki bu 

farklılıklar çok önemli bulunmuştur (P<0.01). Beklenildiği gibi yüksek oksijen 

geçirgenliğine sahip 90µ PA/PE ambalajlarındaki azalmalar 150µ PA/PE 

ambalajlarından bir miktar yüksektir. Ancak α-tokoferol, γ-tokoferol ve toplam 

tokoferol değerlerinde tespit edilen Sıcaklık*Ambalaj interaksiyonları (sırasıyla Çizelge 

4.16, Çizelge 4.19 ve Çizelge 4.25) incelendiğinde 10 ºC’de ambalajlar arasındaki 

farklılık önemsiz bulunmuştur. Yapılan çalışmada sıcaklık ve süre arttıkça ambalajlar 

arasındaki farkın belirginleştiği görülmektedir.   

 

Tokoferollerdeki kayıplar çeşitler açısından değerlendirildiğinde ise tüm tokoferol 

türevleri ve toplam tokoferol miktarındaki kayıp düzeyi genel olarak Yalova 3 

çeşidinde Yalova 1 çeşidinden daha fazla bulunmuştur. Cevizlerin yağ asidi bileşimleri 

ve depolama ile oluşan oksidasyon ürünlerinden elde edilen verilerin yanı sıra, 

depolama ile tokoferol içeriklerindeki değişimde Yalova 1 çeşidinin Yalova 3 çeşidine 

göre depolamaya daha uygun olduğunu göstermektedir. Yapılan istatistik analizler 

göstermiştirki çeşitler arasındaki fark α-tokoferol içeriği açısından önemsizken 

(P<0.05), diğer tokoferol türevleri ve toplam tokoferol miktarı açısından çok önemli 

bulunmuştur (P<0.01). 

 

Depolama süresince oluşan kayıplar tokoferol türevleri açısından da değerlendirilmiştir. 

Kayıp miktarları başlangıç değerlerine göre oransal olarak ifade edildiğinde en büyük 

kayıp oranının her iki yıldada α-tokoferol’e (% 10.23 - 60.58) ait olduğu ve bunu sırası 

ile δ-tokoferol (% 8 - 51.60) ve γ-tokoferol (% 4.21 - 34.48)’ün izlediği görülmektedir. 
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Ancak bu durumun α- ve δ-tokoferol miktarlarının γ-tokoferol miktarından çok daha 

düşük olmasından ve α- ve δ-tokoferol miktarlarındaki küçük kayıpların başlangıç 

miktarları içinde büyük oranlara karşılık gelmesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle 

tokoferol türevlerindeki kaybı bu şekilde değerlendirmenin yanıltıcı olacağı ve 

doğrudan kayıp miktarı üzerinden değerlendirme yapmanın daha doğru olduğu 

düşünülmektedir. Depolama süresince doğrudan kayıp miktarlarına bakıldığında γ-

tokoferol miktarlarındaki kayıpların diğer türevlerden çok daha fazla olduğu 

görülmektedir. Başlangıç miktarı ve depolama süresince oluşan kaybı göz önüne 

alındığında, depolama süresince cevizleri oksidasyona karşı korumada γ-tokoferolün 

diğer türevlerden daha etkin olduğu düşünülmektedir. α-tokoferolün in-vivo da çok 

etkili bir antioksidan ve vitamin E homologu olduğu genel olarak kabul edilmesine 

karşın, in-vitro daki antioksidan etkinliğinin özellikle γ-tokoferolle karşılaştırıldığında 

dikkate değer biçimde düşük olduğu bilinmektedir (Kamal-Eldin and Appelqvist 1996). 

Birçok çalışmada in-vitro da tokoferollerin serbest radikal tarama aktivitesinin 

δ>β≈γ>α tokoferol şeklinde sıralandığı gösterilmiştir (Timmermann 1990, Reische et 

al. 2002). Ancak bu durumda tokoferollerin antioksidan potansiyellerini anlamak için 

yeterli değildir. Çünkü tokoferol türevlerinin antioksidan aktivitelerinin sadece onların 

kimyasal yapıları tarafından değil sıcaklık, ışık, solvent, diğer kimyasal bileşiklerle 

sinerjetik ve prooksidan etkileşim gibi birçok faktör tarafındanda etkilendiği 

bilinmektedir (Kamal-Eldin and Appelqvist 1996). Ayrıca tokoferol türevlerinin 

antioksidan aktivitelerinin konsantrasyon ile de güçlü bir ilişkisi olduğu bilinmektedir. 

Kolza tohumu yağında γ-tokoferol düşük konsantrasyonda (≤50 µg/g) bulunduğunda α-

tokoferolden daha düşük antioksidan aktivite gösterdiği, yüksek konsantrasyonda (>100 

µg/g) bulunduğunda ise α-tokoferolden daha yüksek antioksidan aktivite gösterdiği 

tespit edilmiştir (Lampi et al. 1999). Benzer durum ayçiçeği yağında da belirlenmiştir 

(Fuster et al. 1998). Çalışmamızın sonuçları da, gerek başlangıçta bulunduğu ve 

gerekse depolama süresince kaybolan miktarı nedeniyle, γ-tokoferolün ceviz içlerini 

depolama süresince oksidasyona karşı korumada diğer tokoferol türevlerinden daha 

etkili olduğunu ve bunun sonucu olarakta daha fazla kayba uğradığını göstermektedir.  
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4.3.6 Depolama süresince toplam fenolik madde miktarında meydana gelen 

değişimler 

 

Tokoferol dışında antioksidan aktivite gösteren ve cevizlerin antioksidan kapasitesinin 

büyük bölümünü karşıladığı bilinen fenolik bileşiklerin toplam miktarı depolama 

süresince belirlenmiştir.  Elde edilen sonuçlar 2004 yılında hasat edilip depolanan 

Yalova 1 ve Yalova 3 çeşitleri için sırasıyla Şekil 4.21 ve Şekil 4.22’de, 2005 yılında 

hasat edilip depolanan Yalova 1 ve Yalova 3 çeşitleri içinde sırasıyla Şekil 4.23 ve 

Şekil 4.24’te verilmiştir. 
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Şekil 4.21 2004 yılı Yalova 1 çeşidine ait örneklerin depolanması süresince elde edilen 
toplam fenolik madde miktarı  
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Yalova 3
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Şekil 4.22 2004 yılı Yalova 3 çeşidine ait örneklerin depolanması süresince elde edilen 
toplam fenolik madde miktarı    
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Şekil 4.23 2005 yılı Yalova 1 çeşidine ait örneklerin depolanması süresince elde edilen 
toplam fenolik madde miktarı  
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Yalova 3
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Şekil 4.24 2005 yılı Yalova 3 çeşidine ait örneklerin depolanması süresince elde edilen 
toplam fenolik madde miktarı    

 

Depolama süresince toplam fenolik madde değerleri incelendiğinde, her iki yılda da 

tüm ambalaj ve çeşitlerin 10 °C’deki depolanmalarında toplam fenolik madde içeriğinin 

hemen hemen sabit kaldığı, 20 °C’de depolamada ise çok az bir düşüş olduğu tespit 

edilmiştir. Buna karşın her iki yılda da tüm ambalaj ve çeşitlerde 30 °C’deki 

depolamada toplam fenolik madde içeriğinde önemli miktarda kayıplar tespit edilmiştir. 

Yapılan varyans analizi sonucunda toplam fenolik madde miktarları açısından süre ve 

sıcaklık faktörlerinin ortalamaları arasındaki farklılıklar istatistik olarak çok önemli 

(P<0.01), Süre*Sıcaklık interaksiyonu ise önemli (P<0.05) bulunmuştur. Bu 

interaksiyona ait veriler duncan çoklu karşılaştırma test sonuçları ile birlikte Çizelge 

4.26’da verilmiştir.  
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Çizelge 4.26 Toplam fenolik madde değerleri üzerine etkili Süre*Sıcaklık 
interaksiyonu (n=24) 

 

Sıcaklık 

(ºC) 

Süre (ay) 

2 4 6 8 10 12 

10  26501±1193Aa  26830±1244Aa 26281±1236Aa 25775±1083Aa 26200±1225Aa  25991±1123Aa 

20 25314±1149Ba 25984±1175Aa 25593±1269Aa 25416±1289Aa 25123±1257Aa 25102±1162Aa 

30 22748±1069Ca 21858±1149Bab 21098±1174Bbc 20596±1175Bcd 20097±1185Bcd 19697±1068Bd 

Değerler ortalama±standart hata şeklinde verilmiştir. Büyük harfler duncan çoklu karşılaştırma testine 
göre aynı sürede farklı sıcaklıklardan elde edilen ortalamaları arasındaki farkı, küçük harfler ise aynı 
sıcaklıkta süreler arasındaki farkı göstermektedir (P<0.05). 
 

Şekil 4.26’da görüldüğü gibi 10 °C ve 20 °C’de yapılan depolamada aynı sıcaklıktaki 

süreler aynı gurup içinde yer almasına karşın 30 °C’ye ait veriler farklı guruplarda yer 

almıştır. Aynı süre içinde sıcaklıklar karşılaştırıldığında ise depolama süresince 10 °C 

ve 20 °C değerleri 2. ay hariç aynı gurup içinde yer alırken, 30 °C değerleri farklı 

gurupta yer almıştır. Bu sonuçlar depolama süresince 10 °C ve 20 °C’lik sıcaklıkların 

toplam fenolik madde içeriğini fazla etkilemediğini, ancak 30 °C’nin bu iki sıcaklıktan 

farklı olarak azalma yönünde önemli bir etki yaptığını göstermektedir. Depolama 

süresince oluşan toplam fenolik madde kayıpları ambalajlar açısından 

değerlendirildiğinde ise genel olarak yüksek oksijen geçirgenliğine sahip ambalajdaki 

(90µ PA/PE)  kaybın düşük oksijen geçirgenliğine sahip ambalajdan (150µ PA/PE) daha 

fazla olduğu görülmektedir. Bu fark özellikle 30 °C’deki depolamada açık bir şekilde 

görülmektedir. Yapılan istatistik değerlendirme sonucunda ambalajlar arasındaki bu fark 

istatistik olarak önemli bulunmuştur (P<0.01).  Kayıplar çeşitler açısından 

değerlendirildiğinde ise Yalova 3 çeşidindeki kayıplar Yalova 1 çeşidinden daha fazla 

olmuştur ve çeşitler arasındaki bu farklılık istatistik olarak önemli bulunmuştur 

(P<0.01). Bu çalışmada şimdiye kadar incelediğimiz kimyasal bileşenlerde olduğu gibi 

toplam fenolik madde miktarından elde edilen sonuçlarda da Yalova 1 çeşidinin Yalova 

3 çeşidine göre depolamaya daha uygun olduğu görülmektedir. Depolama süresince 

toplam fenolik madde miktarı yıllara göre incelendiğinde her iki yılda elde edilen 

başlangıç değerleri birbirine yakın olmasına karşın depolama süresince 2005 yılında 

oluşan kayıpların 2004 yılından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Toplam fenolik 

madde değerlerinde yıllar arasındaki bu fark istatistik olarak önemli bulunmuştur 
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(P<0.01).  2004 yılında yapılan depolama işleminde Yalova 1 çeşidine ait kayıplar % 

0.96 ile % 20.82 arasında iken, Yalova 3 çeşidine ait kayıplar yaklaşık % 0 ile % 25.80 

arasında olmuştur. 2005 yılına ait çalışmada ise Yalova 1 çeşidine ait kayıplar yaklaşık 

% 0 ile % 25.81 arasında iken Yalova 3 çeşidine ait kayıplar % 0.1 ile % 36.65 arasında 

olmuştur. Yıllar arasında 10 °C ve 20 °C’lerdeki kayıplarda büyük farklılıklar 

görülmezken, 30 °C’de ve özellikle Yalova 3 çeşidinde bu fark oldukça belirgindir.  

 

Depolama süresince toplam fenolik içeriğinde 30 °C’deki kayıplar incelendiğinde, 

Yalova 3 çeşidinde asıl kaybın depolamanın 2. ve 4. ayları süresince (ilk 4 ayında) 

yaşandığı ve daha sonraki aylarda kayıp oranının azaldığı görülmektedir. Yalova 1 

çeşidinde ise kayıp büyük oranda ilk iki ay süresince oluşmakla birlikte 8. ayda ikinci 

bir kırılma noktasıda dikkat çekmektedir. Toplam fenolikteki kaybın büyük oranda ilk 4 

ayda oluşması, fenolik bileşiklerin büyük oranda cevizi saran ince kabukta bulunması ve 

paketleme işleminde ambalaj içinde kalan kalıntı oksijenin ilk aylarda kabuktaki 

fenolikleri okside ederek tüketmesi ile açıklanabilir.  

 

4.3.7 Depolama süresince fenolik madde dağılımında meydana gelen değişimler 

 

2004 ve 2005 yılında gerçekleştirilmiş depolama işlemleri sonucunda fenolik madde 

dağılımda belirlenen pik 1’e ait değerler Şekil 4.25’te verilmiştir.  
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Şekil 4.25 Depolama süresince pik 1 miktarında (mg EAE/kg) meydana gelen 
değişimler (a-2004 yılında yapılan Yalova 1 çeşidine ait depolama sonucu, 
b- 2004 yılında yapılan Yalova 3 çeşidine ait depolama sonucu, c-2005 
yılında yapılan Yalova 1 çeşidine ait depolama sonucu, d-2005 yılında 
yapılan Yalova 3 çeşidine ait depolama sonucu) 
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Depolama süresince pik 1 miktarlarındaki değişim incelendiğinde yapılan depolama 

işleminde, depolama süresince süre ve sıcaklık faktörlerinin ortalamaları arasındaki 

farklılıklar ve Süre*Sıcaklık interaksiyonu istatistik olarak önemli bulunmuştur 

(P<0.01). Süre*Sıcaklık interaksiyonuna ait veriler duncan çoklu karşılaştırma test 

sonuçları ile birlikte Çizelge 4.27’de verilmiştir.  

 

Çizelge 4.27 Pik 1 değerleri üzerine etkili Süre*Sıcaklık interaksiyonu (n=24) 
 

 Sıcaklık 

(ºC) 

Süre (ay) 

2 4 6 8 10 12 

10 540.7±25.2Aa 529.6±23.8Aa 531.7±23.7Aa 518.1±24.8Aa 529.4±23.8Aa 525.7±24.3Aa 

20 540.2±22.5Aa 511.4±25.5Ab 512.6±25.4Ab 512.6±27.1Ab 497.7±25.5Bb 488.8±27.5Bb 

30 471.0±23.9Ba 442.4±24.6Bb 436.0±23.7Bb 432.0±24.0Bb 392.3±22.0Cc 393.2±27.8Cc 

Değerler ortalama±standart hata şeklinde verilmiştir. Büyük harfler duncan çoklu karşılaştırma testine 
göre aynı sürede farklı sıcaklıklardan elde edilen ortalamaları arasındaki farkı, küçük harfler ise aynı 
sıcaklıkta süreler arasındaki farkı göstermektedir (P<0.05). 
 

Çizelge 4.27’deki duncan çoklu karşılaştırma testi sonucunda da görüldüğü gibi 

depolama süresince 10 °C’de yapılan depolamalarda elde edilen veriler aynı gurupta 

yer almıştır. Bu durum 10 °C’deki kayıpların önemsiz olduğunu göstermektedir. Buna 

karşın 20 °C’de ise 4. aydan itibaren depolama süresince elde edilen veriler aynı 

gurupta yer almıştır. 30 °C’deki veriler ise farklı guruplarda yer alıp, bu sıcaklıktaki 

kayıpların oldukça önemli olduğu görülmektedir. Ancak 30 °C’deki depolamalarda asıl 

kaybın toplam fenolik madde sonuçlarında olduğu gibi ilk 4 ay içinde gerçekleştiği hem 

Şekil 4.25’de hemde Çizelge 4.27’de görülmektedir. Her iki yılda da depolama ile 

oluşan kayıpların miktarı sıcaklık arttıkça artmıştır. Aynı süre içinde sıcaklıklar 

karşılaştırıldığında da depolama süresince 10 °C ve 20 °C değerleri 10. ve 12. aylar 

hariç aynı gurup içinde yer alırken 30 °C değerleri farklı gurupta yer almıştır. Bu 

durum 10 °C ve 20 °C’nin pik 1 içeriğini depolamanın ilk 10 ayı süresince fazla 

etkilemediğini ancak 30 °C’nin bu iki sıcaklıktan farklı olarak tüm depolama süresince 

azalma yönünde önemli etki yaptığını göstermektedir. Çeşitler arasındaki farklar 

incelendiğinde ise çeşitler arasındaki fark istatistik açıdan önemli bulunmuştur 

(P<0.01). Her iki yılda da Yalova 3 çeşidinde meydana gelen kayıplar Yalova 1 
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çeşidinden daha yüksek olmuştur. Farklı oksijen geçirgenliğine sahip ambalajlardan 

elde edilen değerler birbirine oldukça yakındır. Ancak genel olarak yüksek oksijen 

geçirgenliğine sahip ambalajlardaki kayıp az da olsa yüksektir. Ambalajlar ve yıllar 

açısından pik 1 değerleri incelendiğinde ise değerler arasındaki farkların her iki 

açıdanda istatistik olarak önemsiz olduğu görülmüştür (P>0.05). 

 

2004 ve 2005 yıllarında yapılan depolama çalışmalarından elde edilen elajik asit 

değerlerine ait değişimler Şekil 4.26’da verilmiştir. Şekil 4.26’dan görüldüğü gibi her iki 

yılda da depolama süresince ceviz içlerinin elajik asit miktarındaki değişim azalma 

yönünde ve düşük düzeydedir. Farklı sıcaklıklardaki kayıplar birbirine yakın olmasına 

karşın kayıp oranı sıcaklıklar arttıkça azda olsa artmaktadır. Elajik asit değerleri ile 

yapılan varyans analizi sonucunda sıcaklık ve çeşit faktörlerinin ortalamaları arasındaki 

farklılık çok önemli (P<0.01), Çeşit*Sıcaklık interaksiyonu istatistik olarak önemli 

(P<0.05), ancak süre faktörünün seviye ortalamaları arasındaki farklılıklar önemsiz 

(P>0.05)  bulunmuştur. Çeşit*Sıcaklık interaksiyonuna ait veriler duncan çoklu 

karşılaştırma test sonuçları ile birlikte Çizelge 4.28’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.28 Elajik asit değerleri üzerine etkili Çeşit*Sıcaklık interaksiyonu (n=72) 
 

 

Çeşit 

Sıcaklık (ºC) 

10 20 30 

Yalova 1 477.1±14.3Aa 434.0±13.1Ba 417.0±12.5Ca 

Yalova 3 287.6±6.66Ab 278.1±5.66ABb 263.4±5.97Bb 

Değerler ortalama±standart hata şeklinde verilmiştir. Büyük harfler duncan çoklu karşılaştırma testine 
göre aynı çeşitten farklı sıcaklıklarda elde edilen ortalamalar arasındaki farkı, küçük harfler ise aynı 
sıcaklıkta çeşitler arasındaki farkı göstermektedir (P<0.05). 
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Şekil 4.26 Depolama süresince elajik asit miktarında meydana gelen değişimler (a-2004 
yılında yapılan Yalova 1 çeşidine ait depolama sonucu, b- 2004 yılında 
yapılan Yalova 3 çeşidine ait depolama sonucu, c-2005 yılında yapılan 
Yalova 1 çeşidine ait depolama sonucu, d-2005 yılında yapılan Yalova 3 
çeşidine ait depolama sonucu) 
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Depolamalar sonunda elajik aside ait kayıp miktarları Yalova 1 çeşidi için % 2.21 - 

19.59 arasında, Yalova 3 çeşidi için % -2.69 - 3.94 arasında bulunmuştur.   Ancak bu 

kayıp oranları toplam fenolik maddedeki ve pik 1deki kayıp oranları ile karşılaştırılınca 

oldukça düşük kalmaktadır. Toplam fenolik maddedeki kayıp oranı Yalova 1 çeşidi için 

% -0.19 - 25.81 ve Yalova 3 için % -0.26 - 36.64 iken, pik 1 değerleri için sırası ile % -

0.11 - 28.43 ve % 1.34 - 42.45 olarak bulunmuştur. Elajik asidin güçlü bir antioksidan 

olmasından dolayı depolama süresince miktarında önemli azalmalar olması beklenirken 

bu durum tam olarak gerçekleşmemiştir. Elajik asitler meyvede hem serbest halde hem 

de elajitanenler olarak bağlı formda bulunmaktadırlar. Bu çalışmada ise sadece serbest 

elajik asit miktarları tespit edilmiştir. Depolama süresince elajik asit miktarında önemli 

bir değişimin olmaması, depolama süresince serbest elajik asidin oksidasyona uğrayarak 

kaybolurken aynı zamanda elajitanenlerin hidrolizi sonucunda yeniden oluşması ile 

açıklanabilir. Depolama çalışmasından elde edilen elajik asit değerleri ile yapılan 

varyans analizi sonucunda yıl faktörlerinin seviye ortalamaları arasındaki farklılıkların 

çok önemli (P<0.01), buna karşın ambalaj faktörünün seviye ortalamaları arasındaki 

farklılıkların önemsiz olduğu bulunmuştur (P>0.05).   

 

Depolama süresince ceviz örneklerinin pik 2 değerlerindeki değişimler Şekil 4.27’de 

verilmiştir. Şekil 4.27’de görüldüğü gibi depolama süresince her iki yılda da Yalova 1 

çeşitlerine ait değerlerde bir azalma görülürken, Yalova 3 çeşidine ait değerlerde 

küçükte olsa bir artış görülmektedir. Depolama ile Yalova 1 çeşidinde pik 2 

değerindeki kayıp oranı, Yalova 3 çeşidine ait pik 2 değerinde ise artış oranı sıcaklık 

arttıkça, yükselmiştir. Ancak Yalova 1 ve Yalova 3 çeşitlerinde görülen bu değişimler 

süre ve sıcaklık faktörleri açısından istatistik olarak önemsiz bulunmuştur (P>0.05).  

Pik 2 değerlerinin istatistik analizi sonucunda sadece çeşit açısından farklılıklar çok 

önemli (P<0.01) bulunmuştur, yıl ve ambalaj açısından bu farklılıklar önemsiz 

bulunmuştur (P>0.05). Buna karşın çalışmadan elde edilen pik 2 değerlerinde 

Çeşit*Süre interaksiyonu istatistik olarak çok önemli (P<0.01), Çeşit*Sıcaklık 

interaksiyonu ise istatistik olarak önemli (P<0.05) bulunmuştur. Bu interaksiyonlara ait 

veriler duncan çoklu karşılaştırma test sonuçları ile birlikte sırasıyla Çizelge 4.29’da ve 

Çizelge 4.30’da verilmiştir. 
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Şekil 4.27 Depolama süresince pik 2 miktarında (mg elajik asit eşdeğeri/kg) meydana 
gelen değişimler (a-2004 yılında yapılan Yalova 1 çeşidine ait depolama 
sonucu, b- 2004 yılında yapılan Yalova 3 çeşidine ait depolama sonucu, c-
2005 yılında yapılan Yalova 1 çeşidine ait depolama sonucu, d-2005 yılında 
yapılan Yalova 3 çeşidine ait depolama sonucu) 
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Çizelge 4.29 Pik 2 değerleri üzerine etkili Çeşit*Süre interaksiyonu (n=36) 
 

 

Çeşitler 

Süre (ay) 

2 4 6 8 10 12 

Yalova 1 564.7±7.73Ab 542.3±11.5ABb   531.6±7.25BCb 524.2±9.44BCDb  511.9±7.43CDb   502.9±7.51Db 

Yalova 3 615.9±7.95Ba 627.3±9.10ABa 640.8±5.27Aa 649.2±6.91Aa 647.7±6.73Aa   649.8±5.91Aa 

Değerler ortalama±standart hata şeklinde verilmiştir. Büyük harfler duncan çoklu karşılaştırma testine 
göre aynı çeşidin farklı sürelerde elde edilen ortalamaları arasındaki farkı, küçük harfler ise aynı süre 
içinde çeşitler arasındaki farkı göstermektedir (P<0.05). 
 

Çizelge 4.30 Pik 2 değerleri üzerine etkili Çeşit*Sıcaklık interaksiyonu (n=72) 
 

 

Çeşit 

Sıcaklık (ºC) 

10 20 30 

Yalova 1 535.9±6.64Ab 530.9±6.13Ab 521.7±7.36Ab 

Yalova 3 629.2±4.78Aa 641.2±5.13Aa 645.9±5.58Aa 

Değerler ortalama±standart hata şeklinde verilmiştir. Büyük harfler duncan çoklu karşılaştırma testine 
göre aynı çeşitten farklı sıcaklıklarda elde edilen ortalamalar arasındaki farkı, küçük harfler ise aynı 
sıcaklıkta çeşitler arasındaki farkı göstermektedir (P<0.05). 
 

Yapılan çalışma sonucunda pik 2 değerlerine ilişkin olarak, depolama ile Yalova 1 ve 

Yalova 3 çeşidinde zıt yönlü fakat çok düşük düzeyde değişimlerin görülmesi ve bu 

değişimlerin oksidasyonu etkileyen süre, sıcaklık ve ambalaj parametreleri açısından 

önemsiz bulunması durumu ortaya çıkmıştır. Bu durum daha önce zikredildiğinin 

(Bölüm 4.2.3’de) aksine, pik 2’nin doğrudan okside olabilen ve depolama ile miktarları 

azalan elajitanen gurubu bileşiklerden birine ait olmadığını düşündürmektedir. Ayrıca 

ceviz elajitanenlerinin parçalanması sırasında oluşan ara ürünlerden birine ait bir pik 

olabileceği ve bu çalışma koşullarında bir yandan oksidasyon sonucu oluşurken diğer 

yandan benzer oranda ileri oksidasyona uğrayarak kaybolduğuda düşünülebilir. Ancak 

kesin tespitler için bu pike ait ileri tanımlama tekniklerinin uygulanması gerekmektedir. 
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5. SONUÇ 

 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar aşağıdaki şekilde verilebilir. 

 

Farklı ceviz çeşitlerine ait sonuçlar;  

 

• 2004 ve 2005 yılında hasat edilen cevizler tane ağırlığı, iç ağırlığı ve randıman 

açısından karşılaştırılınca Yalova 1 ve Şen 1 çeşitleri en yüksek tane ve iç ağırlığa 

sahip olurken, en düşük randıman değerine sahip olmuşlardır. En düşük tane ve iç 

ağırlığa sahip Şebin, Kaman 5 ve Yalova 3 çeşitleri ise en yüksek randımana sahip 

olmuşlardır. Yüksek randıman değeri ticari olarak istenen önemli bir parametredir. 

Sonuçlar göstermiştir ki yüksek tane ve iç ağırlığa sahip büyük yapılı ceviz çeşitleri 

düşük randımana sahip olurken küçük yapılı cevizler yüksek randımana sahip 

olmuşlardır. Çeşitlerden Şebin, Kaman 5, Yalova 1 ve Şen 1 ince kabuk yapısına 

sahip olup, kırılmaları ve içlerinin zedelenmeden çıkartılması oldukça kolaydır. Bu 

nedenle bu çeşitlerden ceviz içi elde edilerek kullanıma hazır ürün olarak piyasaya 

sürülmesi uygun görülmektedir. Ancak Yalova 3 çeşidi yüksek randımana sahip 

olmasına karşılık, sert ve kalın kabuğu ceviz içinin parçalanmadan veya 

zedelenmeden çıkartılmasını oldukça güçleştirmektedir.  

 

• Kimyasal analizlere ait sonuçlardan ceviz içlerinin en büyük bileşeninin % 61.47 - 

72.56 ile yağ olduğu, en fazla bulunan ikinci bileşenin ise % 13.00 - 16.90 ile 

protein olduğu görülmektedir. Cevizlerin yağlarında toplam doymamış yağ asitleri 

oranı % 90.21 - 92.03 aralığında, toplam çoklu doymamış yağ asitleri oranı  % 

61.83 - 75.32 aralığında ve toplam tekli doymamış yağ asidi oranı ise % 16.34 - 

29.74 aralığında değişmiştir. Çeşitler arasında toplam doymamış yağ asidi miktarı 

dar bir aralıkta değişmiş ve istatistik olarak bir farklılık tespit edilmemiştir. Tekli 

doymamış yağ asidi olarak sadece oleik asit, çoklu doymamış yağ asidi olarakta 

linoleik ve linolenik asit bulunmuştur. Tüm çeşitlere ait yağlarda en fazla bulunan 

yağ asidi linoleik asit (% 52.46 - 60.16) olmuştur ve tüm çeşitlerde yağların yağ 

asitlerinin % 50’den fazlasını oluşturmaktadır. Ayrıca ceviz çeşitlerinin esansiyel 

yağ asidi olan linolenik asidi de önemli miktarda içerdiği görülmektedir (% 8.84 - 
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15.17). Linolenik asit çeşitler arasında en fazla değişkenlik gösteren yağ asidi 

olmuştur. Doymamış yağ asitlerinin özelliklede çoklu doymamış yağ asitlerinin 

sağlık üzerine olumlu etkileri net olarak ortaya konmuştur. Bununla birlikte çoklu 

doymamış yağ asitlerinin işleme ve depolama sırasında oksidasyona uğrayıp 

tüketici beğenisini olumsuz yönde etkileyen tat ve koku ile sağlığı olumsuz yönde 

etkileyen çeşitli bileşikler oluşturduğu bilinmektedir. Toplam doymamış yağ asidi 

açısından çeşitler arasında bir fark olmadığı dikkate alınırsa, işlenecek ve 

depolanacak ürünlerde tekli doymamış yağ asidi oranının yüksek olmasının 

istenmesi doğru tercih olacaktır. Çalışmamız sonucunda her iki yılda da en yüksek 

linoleik ve linolenik asit miktarlarına sahip olan Bilecik ve Şebin çeşitlerinin taze 

tüketim için uygun çeşitler olduğu görülmektedir. En düşük linoleik ve linolenik 

asit miktarına her iki yılda da Yalova 1 çeşitleri sahip olurken bunu Şen 1 çeşidi 

izlemiştir. Yine bu çeşitler en yüksek oleik asit miktarına sahip olmuşlardır. Bu 

nedenle Yalova 1 ve Şen 1 çeşitlerinin özellikle işlem görecek ve depolama 

gerektirecek durumlar için uygun çeşit olduğu tespit edilmiştir.  

 

• Ceviz çeşitlerinden elde edilen tokoferol sonuçları incelendiğinde beklenildiği gibi 

baskın tokoferol türevi γ-tokoferoldür (298.75 - 470.02 mg/kg). α-tokoferol (9.69 - 

14.13 mg/kg) ve δ-tokoferol (10.06 - 25.98 mg/kg) miktarları ise birbirine yakın ve 

düşük düzeyde bulunmaktadırlar. Toplam tokoferol miktarları ise 321.27 mg/kg ile 

505.28 mg/kg arasında değişmiştir. En düşük tokoferol içeriğine Yalova 4 ve Yalova 

3 çeşitleri sahip olurken, en yüksek tokoferol içeriğine Şen 1 ve Yalova 1 çeşitleri 

sahip olmuştur. Tokoferol, sağlık üzerine olumlu etkileri yanında işleme ve 

depolama süresince ürünleri oksidasyona karşı koruyucu etkileri nedeniyle mümkün 

olduğunca fazla bulunması istenen bileşiktir. Bu nedenle Şen 1 ve Yalova 1 çeşidi 

yüksek tokoferol içerikleri ile hem beslenme hemde işleme ve depolamaya uygun 

çeşit olarak dikkat çekmektedirler.  

 

• Ceviz çeşitlerine ait toplam fenolik madde miktarı 9313.5 mg GAE/kg ile 31808.8 

mg GAE/kg arasında değişmiştir. Toplam fenolik madde miktarı çeşitler arasında 

oldukça büyük değişimler göstermiştir. En düşük toplam fenolik madde içeriğine 

tokoferolde olduğu gibi Yalova 4 çeşidi sahip olurken en yüksek içeriğe yine 
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tokoferolle uyumlu olarak Yalova 1 çeşidi sahip olmuştur. Yalova 1 çeşidi her iki 

yılda da en yüksek toplam fenolik içeriğine sahip olurken onu Yalova 3 ve Şen 1 

çeşitleri takip etmiştir. Ceviz çeşitlerinin fenolik bileşiklerinden sadece elajik asit 

(137.95 - 569.22 mg/kg) ve metil gallat (23.70 - 93.75 mg/kg) bileşikleri 

tanımlanabilmiştir. Spekturumu elajik aside benzeyen pik 1 ve kromatogramın en 

baskın piki olan pik 2 tanımlanamamıştır. Toplam fenolik madde miktarında olduğu 

gibi en yüksek pik 1 ve elajik asit değerine her iki yılda da Yalova 1 çeşidi sahip 

olmuştur ve bunu Yalova 3 ile Şen 1 çeşitleri takip etmiştir. En düşük elajik asit ve 

pik 1 değerlerine ise Yalova 4, Şebin ve Bilecik çeşitleri sahip olmuştur. Yalova 1 

ve Şen 1 çeşitleri tokoferolde olduğu gibi toplam fenolik madde ve fenolik bileşik 

dağılımında da yüksek içerikleri ile hem beslenme hemde işleme ve depolamaya 

uygun çeşit olarak ortaya çıkmaktadırlar.  

 

• Fiziksel ve kimyasal özellikler birlikte değerlendirildiğinde görülmektedir ki 

özellikle Yalova 1 ve Şen 1 çeşitleri düşük randıman değerlerine karşın yüksek tekli 

doymamış yağ asidi, yüksek antioksidan madde içerikleri ve kırılması kolay ince 

kabukları ile işleme ve depolama için uygun çeşitlerdir. Buna karşın Yalova 4 ve 

Şebin çeşidi ince kabuk, yüksek randıman, yüksek çoklu doymamış yağ asidi 

miktarı ve düşük antioksidan içeriği ile özellikle taze tüketime uygun çeşitlerdir. 

Çeşitler içinde Kaman 5 çeşidi de ince kabuğu, yüksek randıman, yüksek çoklu 

doymamış yağ asidi oranı ve görece olarak düşük antioksidan içeriğine sahip olarak 

taze tüketime daha uygun görülmektedir. Bunlara karşın Yalova 3 çeşidi iyi bir 

verim ve kimyasal bileşim değerlerine sahip olmasına karşın ceviz içini saran zar 

yapısı oldukça damarlı bir görünüme sahiptir. Ayrıca Yalova 3 çeşidi sert ve kalın 

kabuğu ve ceviz içini 4 ayrı loba ayıran kısmın da sert ve kalın olması nedeniyle 

ambalajlanmış tüketime hazır yarım ceviz içi üretimi için uygun değildir. Bu amaç 

için Yalova 3 çeşidinin işlenmesi halinde zedelenme ve kayıp oranı oldukça yüksek 

olacaktır.  
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Depolama çalışmasına ilişkin sonuçlar; 

 

• Depolama süresince örneklerin kuru madde içeriğinde cevizlerin oksidasyon 

düzeyini etkileyecek önemli bir değişim görülmemiştir. Kuru maddedeki değişim % 

0.2 ile % 1 arasında çok düşük düzeyde kalmıştır. Çalışmada kullanılan 

ambalajların nem geçirgenlik değerleri birbirinden farklı olmasına karşın 

aralarındaki farklılık önemsiz bulunmuştur.   

 

• Depolama süresince oksidasyonun birincil ürünü olan peroksit değerleri 10 °C ve 

20 °C’de dalgalı bir yapı göstermiş ve ceviz yağlarının peroksit değerleri depolama 

ile değişmeyip hemen hemen sabit kalmıştır. Bu sıcaklıklardaki peroksit değerleri 

arasında da önemli bir farklılık yoktur.  Sadece 30 °C’de bu dalgalı yapı artış 

yönünde olmuştur. 30 °C’de peroksit değeri Yalova 1 çeşidinde 6. ve 8. aylardan 

itibaren artmaya başlayarak 10 °C ve 20 °C’lerden farklılaştığı görülmektedir. 

Yalova 3 çeşidinde ise özellikle 4. ve 6. aydan itibaren peroksit değeri hızla 

artmaktadır. Bu durum 30 °C’de belirtilen aylardan sonra peroksit oluşum hızının 

parçalanma hızından daha yüksek olduğunu ve oksidasyonun hızla geliştiğini 

göstermektedir. Bu nedenle 10 °C ve 20 °C’lik depo sıcaklıkları depolama süresince 

ceviz içlerinin oksidasyonu üzerine önemli bir etki yapmazken, 30 °C’lik depo 

sıcaklığı önemli bir etkiye sahiptir. Her iki yılda da depolama ile Yalova 3 çeşidinin 

peroksit değerindeki artış Yalova 1 çeşidinden daha hızlı ve yüksek bulunmuştur. 

Bu durum Yalova 3 çeşidinin oksidasyona Yalova 1 çeşidinden daha duyarlı 

olduğunu göstermektedir.  

 

• Depolama süresince oksidasyonun ikincil ürünü olan hekzanal içeriği 

incelendiğinde ise depolama sıcaklığı ve süresindeki artışa bağlı olarak örneklerin 

hekzanal içeriğinin arttığı tespit edilmiştir. Peroksit değerinde olduğu gibi hekzanal 

içeriğindeki artışlarda her iki yılda 10 °C ve 20 °C’de depolanan örneklerde düşük 

düzeylerde gerçekleşmiş ve bu sıcaklıklar arasında önemli bir fark oluşmamıştır. 

Buna karşın 30 °C’deki örneklerin hekzanal içeriğinin diğer sıcaklıklardan farklı 

olarak depolama süresince önemli oranda artığı görülmektedir. Hekzanal içeriği her 

iki yılda da 30 °C’deki depolamada Yalova 1 çeşidinde 6. aydan itibaren, Yalova 3 
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çeşidinde ise 2. ve 4. aylardan itibaren çarpıcı bir şekilde artmaya başlamıştır. 

Çeşitler açısından 30 °C’ye ait değerler incelendiğinde Yalova 3 çeşidine ait 

örneklerde hekzanal içeriğinin Yalova 1 çeşidinden hem daha önce artmaya 

başladığı hemde miktar olarak daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum 

Yalova 3 çeşidinin depolama sürecinde Yalova 1 den daha fazla okside olduğunu 

göstermektedir. Depolama süresince hekzanal miktarları ambalajın oksijen 

geçirgenliğindeki artışlara paralel olarak artmasına karşılık ambalajlar arasındaki 

farklılıklar önemsiz bulunmuştur.  

 

•  Oksidasyon ürünleri açısından sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde 10 °C ve 20 

°C’de yapılan depolamalarda önemli bir oksidasyonun oluşmadığı görülmektedir. 

Buna karşın 30 °C’deki depolamada 4. ve 6. aylardan sonra oksidasyonun hızla 

geliştiği ve önemli düzeylere ulaştığı görülmektedir. Bu nedenle bu aylar bu 

çalışma koşullarında indüksiyon periyodunun tamamlanıp oksidasyonun başladığı 

zamanlar olarak kabul edilmiştir. Depolama süresince Yalova 3 çeşidi Yalova 1 den 

daha hızlı ve daha fazla okside olmaktadır. Depolama süresince oksidasyon ürünleri 

açısından ambalajlar arasında da önemli farklılıklar oluşmamaktadır.  

   

• Depolama süresince tokoferollerde meydana gelen değişimler incelendiğinde, 

tokoferol türevlerinin ve toplam tokoferol miktarının depolama başlangıcından 

itibaren azalmaya başladığı görülmektedir. Bu azalmaların miktarı artan depolama 

süresi ve sıcaklığı ile artmaktadır. Depolama sonunda tüm tokoferol türevleri ve 

toplam tokoferol miktarındaki en büyük kayıp 30 °C’de depolanan örneklerde 

görülmüştür ve bunu sırayla 20 °C ve 10 °C’de yapılan depolamalar takip etmiştir. 

Tokoferol türevlerindeki ve toplam tokoferol miktarındaki azalmalarda ambalajlar 

arasındaki farklılıklarda önemli düzeydedir. Beklenildiği gibi yüksek oksijen 

geçirgenliğine sahip 90µ PA/PE ambalajlarındaki azalmalar 150µ PA/PE 

ambalajlarından yüksektir ve bu farklılık sıcaklık ve süre arttıkça 

belirginleşmektedir. Tokoferollerdeki kayıplar çeşitler açısından 

değerlendirildiğinde ise tüm tokoferol türevleri ve toplam tokoferol miktarındaki 

kayıp düzeyi genel olarak Yalova 3 çeşidinde Yalova 1 çeşidinden daha fazla 

bulunmuştur. Tokoferol türevlerindeki kayıplar karşılaştırıldığında serbest radikal 
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tarama aktivitesinde γ-tokoferolün daha aktif olmasından ve yüksek 

konsantrasyonlar da antioksidan olarak daha fazla kullanılmasından dolayı en 

yüksek kayıp γ-tokoferol’de gerçekleşmiştir.  

 

• Depolama süresince toplam fenolik madde değerleri incelendiğinde, her iki yılda da 

tüm ambalaj ve çeşitlerin 10 °C’deki depolanmalarında toplam fenolik madde 

içeriği hemen hemen sabit kalırken, 20 °C’de çok az bir kayıp vardır. 10 °C ve 20 

°C’de yapılan depolamalar da önemli kayıplar ve bu sıcaklıklar arasında önemli bir 

farklılık yoktur. Buna karşın her iki yılda da tüm ambalaj ve çeşitlerde 30 °C’deki 

depolamada toplam fenolik madde içeriğinde önemli miktarda kayıp tespit 

edilmiştir. Depolama süresince oluşan toplam fenolik madde kayıpları yüksek 

oksijen geçirgenliğine sahip ambalajlarda (90µ PA/PE) düşük oksijen 

geçirgenliğine sahip ambalajlardan (150µ PA/PE) önemli oranda daha fazladır. Bu 

fark özellikle yüksek sıcaklıktaki (30 °C) depolamada açık bir şekilde 

görülmektedir. Yalova 3 çeşidindeki kayıplar ise Yalova 1 çeşidinden daha fazla 

olmuştur. Depolama süresince 30 °C’deki toplam fenolik madde kayıpları Yalova 3 

çeşidinde büyük oranda depolamanın ilk 4 ayında oluşmuş daha sonraki aylarda 

kayıp oranı azalmıştır. Yalova 1 çeşidinde ise kayıplar büyük oranda ilk iki ay 

süresince gerçekleşmiştir. Depolama ile elde edilen özellikle Pik 1 sonuçları toplam 

fenolik madde değerlerindeki değişime benzerdir. Elajik asit değerlerindeki 

değişimler ise toplam fenolik maddedeki değişimlere benzemesine karşılık 

depolama ile azalma düzeyleri diğerlerinden oldukça düşüktür. 

 

• Antioksidanlardaki kayıplar incelendiğinde iki farklı yapı ortaya çıkmaktadır. 

Toplam tokoferol ve tokoferol türevleri depolama başlangıcından itibaren genellikle 

kademeli olarak sürekli azalmıştır. Bu durum depolama süresince tokoferollerin 

doku içine nüfuz eden oksijen ve oksidasyon sonucu oluşan peroksitler tarafından 

okside edilmesinden kaynaklanmaktadır. Toplam fenolik madde, pik 1 ve elajik 

asitte ise kayıp büyük oranda ilk 4 ayda oluşmaktadır. Bu durum bu fenoliklerin 

büyük oranda cevizi saran ince kabukta bulunması ve paketleme işleminde ambalaj 

içinde kalan kalıntı oksijenin ilk aylarda kabuktaki fenolikleri okside ederek 

tüketmesinden kaynaklanmaktadır.  
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• Cevizlerdeki oksidasyon düzeyi ile antioksidan kayıpları birlikte 

değerlendirildiğinde görülmektedirki 10 °C ve 20 °C’lerde oksidasyon düzeyi çok 

düşük kalmakla birlikte antioksidan bileşiklerde büyük oranda korunmaktadır. 30 

°C’deki değişimlere bakıldığında ise antioksidan bileşikler özelliklede toplam 

fenolik maddedeki kayıpların ilk 4 ayda gerçekleştiği görülmektedir. Ceviz 

içlerindeki oksidasyonun ise 4. - 6. aydan itibaren hızla artmaya başladığı 

düşünülürse, bu döneme kadar oksidasyondaki gecikme antioksidan bileşiklerin 

ceviz içlerini oksidasyona karşı korumasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu 

korumaya karşılıkta antioksidan bileşiklerin miktarlarının azaldığı görülmektedir. 

Gerek paketleme sonunda ambalaj içinde kalan kalıntı oksijenin ve gerekse bu süre 

içinde ambalajın oksijen geçirgenliğinden kaynaklanan ambalaj içindeki oksijenin 

ilk önce cevizi saran zardaki fenoliklerce kullandığı açıktır. Bu bariyeri aşarak doku 

içine nüfuz eden oksijenin ise ilk önce doku içindeki antioksidanlarca kullanıldığı 

ve bununla birlikte indüksiyon periyodunu tamamlayıp yağ oksidasyonuna neden 

olduğu düşünülmektedir. Düşük sıcaklıkta (10 °C) muhafaza hem oksidasyon 

düzeyi hemde antioksidan bileşikler açısından daha iyi bir koruyuculuk sağlarken 

20 °C’de koruma ile önemli bir farklılık göstermemektedir. Bu nedenle, belli 

oranda oksijen geçişini engelleyen ambalajlar kullanılarak vakumla paketlenmiş 

ürünler için 20 °C’de depolama önerilmektedir. Çünkü daha düşük sıcaklıklarda 

depolama ürün kalitesini önemli oranda etkilemeyeceği gibi çok yüksek yatırım ve 

enerji masraflarına yol açacaktır. 

 

• Ambalajlar değerlendirildiğinde, oksidasyon düzeyinin göstergesi olan hekzanal 

açısından ambalajlar arasındaki farklılık önemsizken, antioksidan bileşikler 

açısından ambalajlar arasındaki fark önemli bulunmuştur. Bu nedenle vakum 

ambalaj ile depolamada oksidasyondan kaçınmak için 63.4 mL/m2/gün (23 °C) 

oksijen geçirgenliğine sahip bir ambalaj yeterli olabilecekken, ürün kalitesi ve besin 

içeriği daha yüksek ürünler için bu değerin altında oksijen geçirgenliğine sahip 

ambalajların vakum ambalajlama için tercih edilmesi doğru olacaktır. Ayrıca Ek 

14’de görülebileceği gibi esneme kabiliyeti olan bu ambalajlar ile yapılmış vakum 

paketleme işlemi cevizlerin yüzeyini saran ince zarı büyük oranda zedelemeden 

depolama sonuna kadar korumaktadır.  
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• Depolama sürecinin çeşitler ile ilişkisine bakıldığında, Yalova 3 çeşidine göre hem 

çoklu doymamış yağ asidi oranı düşük, tekli doymamış yağ asidi oranı yüksek olan 

hemde tokoferol ve diğer fenoliklerce zengin olan Yalova 1 çeşidinin oksidasyon 

oranının daha düşük olduğu vede depolama sonunda antioksidan bileşikleri daha 

fazla içerdiği görülmektedir. Bu durum Yalova 3 çeşidinin yağ asitleri dağılımı ve 

antioksidan bileşiklerin miktarlarının düşüklüğü yanında doku yapısının oksijenin 

doku içinde ilerlemesine daha fazla izin vermesinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Çünkü Yalova 3 çeşidinde oksidasyon oranıyla birlikte 

antioksidan bileşiklerin özelliklede tokoferollerin kaybı Yalova 1’e göre çok 

yüksektir. Cevizlerin başlangıç kimyasal bileşimi (yağ asidi bileşimi ve antioksidan 

bileşikleri) ve depolama ile elde edilen veriler, Yalova 1 çeşidinin Yalova 3 

çeşidine göre depolamaya daha uygun çeşit olduğunu göstermektedir. 

 

• Yapılan bu çalışmada elde edilen sonuçların yanında, fenolik bileşiklerin özellikle 

de ceviz fenoliklerinin baskın gurubunu oluşturan elajitanenlerin tanımlamalarının 

uygun enstrümanlar bulunamadığı için yapılamaması bir eksiklik olmuştur. Ayrıca 

bu çalışmada oksidasyon düzeyi ve antioksidan bileşiklerdeki değişimler birlikte 

değerlendirilirken, cevizde bulunan tanenlerin ve yüksek örnek miktarının neden 

olduğu güçlüklerden dolayı duyusal değerlendirme yapılamamıştır. Cevizlerdeki 

yüksek tanen içeriğinden dolayı ağızda oluşan buruşma hali, depolamada oluşan 

ransit tadı belirlemede önemli bir olumsuzluktur. Bu çalışmada var olan örnek 

sayısı da bu durumu daha da güçleştirmektedir. Bu nedenle ceviz tadımındaki bu 

güçlükleri göz önüne alarak depolamayı duyusal değerlendirmeler ile birlikte ele 

alacak çalışmalarada ihtiyaç vardır.    

 

• Sonuçlar göstermiştir ki ülkemize ait çeşitler içinde ticari açıdan müşteri beğenisine 

uygun, hem doğrudan tüketime hem de işleme ve depolamaya uygun çeşitler 

mevcuttur. Bu nedenle ülkemiz ceviz çeşitlerine ait kapsamlı bilimsel çalışmaların 

arttırılması, özelliklede son yıllarda güçlü antioksidan aktiviteleri ile büyük ilgi 

toplayan elajitanenlerin ve diğer fenolik bileşiklerinin belirlenmesi yönünde 

çalışmaların yapılması gerekmektedir. Ancak sonyıllarda ülkemize ait çeşitlerin 

kesilip yabancı çeşitlerin aşılandığı da bilinmektedir. Bunun getireceği avantaj ve 



 115

dezavantajların değerlendirmesini yapmak da ancak bu konularda daha kapsamlı ve 

detaylı  çalışmaların yapılması ile mümkün olacaktır. Bunlarla birlikte ülkemize ait 

çeşitlerin uygun amaçlar için doğru seçilmesinin onların ekonomik değerini 

arttırarak ülke ekonomisine büyük getiri sağlayacağı açıktır. Ayrıca gen 

kaynaklarının korunması açısından bu durumun önemi ortadadır. 
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Ek 1  Yalova 1 ve Yalova 3 çeşitlerine ait ceviz içi fotoğrafları 
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Ek 2 Yalova 1 ve Yalova 3 çeşitlerine ait ambalajlanmış ceviz içi fotoğrafları 
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Ek 3 Fe+3’e ait standart kurve 
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Ek 4  Hekzanal için standart kurve 
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Ek 5  Toplam fenolik madde için gallik asit standart kurvesi 
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Ek 6  Tokoferol standartlarına ait örnek kromatogram 
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Ek 7  Farklı ceviz çeşitlerine ait örnek tokoferol kromatogramları (1- Yalova 3, 2-
Yalova 1) 
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Ek 8  Tokoferol türevlerine ait standart kurveler (1-α-tokoferol standart kurvesi, 2- γ-
tokoferol standart kurvesi, 3- δ-tokoferol standart kurvesi) 
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Ek 8 Tokoferol türevlerine ait standart kurveler (1-α-tokoferol standart kurvesi, 2- γ- 
tokoferol standart kurvesi, 3- δ-tokoferol standart kurvesi) (devam)   
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Ek 9  Standart madde ve örneklere ait tokoferol türevlerinin örnek spektrumları (1-
standarda ait α-tokoferol spektrumu, 2- örneğe ait α-tokoferol spektrumu, 3-
standarda ait γ-tokoferol spektrumu, 4-  örneğe ait γ-tokoferol spektrumu, 5- 
standarda ait δ-tokoferol spektrumu, 6-örneğe ait  δ-tokoferol spektrumu)  
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Ek 9  Standart madde ve örneklere ait tokoferol türevlerinin örnek spektrumları (1-
standarda ait α-tokoferol spektrumu, 2- örneğe ait α-tokoferol spektrumu, 3-
standarda ait γ-tokoferol spektrumu, 4-  örneğe ait γ-tokoferol spektrumu, 5- 
standarda ait δ-tokoferol spektrumu, 6-örneğe ait  δ-tokoferol spektrumu) 
(devam) 
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Ek 9  Standart madde ve örneklere ait tokoferol türevlerinin örnek spektrumları (1-
standarda ait α-tokoferol spektrumu, 2- örneğe ait α-tokoferol spektrumu, 3-
standarda ait γ-tokoferol spektrumu, 4-  örneğe ait γ-tokoferol spektrumu, 5- 
standarda ait δ-tokoferol spektrumu, 6-örneğe ait  δ-tokoferol spektrumu) 
(devam) 
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Ek 10 Ceviz metanolik ekstraktlarından elde edilen fenolik bileşikler için örnek HPLC 
kromatogramları (1- Yalova 1 çeşidine ait örnek HPLC kromatogramı, 2- 
Yalova 3 çeşidine ait örnek HPLC kromatogramı) 
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Ek 11  Metil gallat ve elajik asit standartlarına ait HPLC kromatogramları 
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Ek 12 Metil gallat ve elajik aside ait standart kurveler  
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Ek 13 Metil gallat ve elajik asit standartları ile örnekteki piklerine ait spektrumları (1- 
Metil gallat standardına ait spektrum, 2- Örneğe ait metil gallat spektrumu, 3- 
Elajik asit standardına ait spektrum, 4- Örneğe ait elajik asit spektrumu). 
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Ek 13  Metil gallat ve elajik asit standartları ile örnekteki piklerine ait spektrumları (1- 
Metil gallat standardına ait spektrum, 2- Örneğe ait metil gallat spektrumu, 3- 
Elajik asit standardına ait spektrum, 4- Örneğe ait elajik asit spektrumu) 
(devam)  
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Ek 14 2005 yılında yapılmış depolama çalışmasından elde edilen ceviz içlerine ait 

örnek fotoğraflar 
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Ek 14  2005 yılında yapılmış depolama çalışmasından elde edilen ceviz içlerine ait 

örnek fotoğraflar (devam) 
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