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FESLEĞEN (Ocimum basilicum L.) UÇUCU YAĞININ PÜSKÜRTEREK 

KURUTMA TEKNİĞİ İLE MİKROENKAPSÜLASYONU VE MODEL ÜRÜNDE 

UYGULANMASI 

 

Necla ÖZDEMİR 

 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. Ali BAYRAK 

 

Günümüzde tüketici davranışları yapay koruyucu içeren gıdalardan uzaklaşma ve 

olabildiğince doğal ürünler tüketme eğilimindedir. Bu kapsamda tıbbi ve aromatik 

bitkilerin gıdalarda koruyucu olarak kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Ancak, bitki 

ekstraktlarının kararlı yapıda olmamaları nedeniyle kullanım alanı kısıtlanmakta ve bu 

noktada enkapsülasyon teknolojisinden faydalanılmaktadır. Bu çalışmada fesleğen 

(Ocimum basilicum L.) uçucu yağı (FUY) püskürterek kurutma tekniği ile enkapsüle 

edilmiş ve elde edilen mikrokapsüllerin karakterizasyonu sağlanmıştır. Ardından, en 

uygun mikrokapsül formülasyonu belirlenerek model ürüne (mayonez) ilave edilmiş ve 

model ürünün duyusal, mikrobiyel, reolojik ve oksidatif özelliklerinde meydana gelen 

değişimler izlenmiştir. Kaplama materyali olarak akasya gamı (AG), maltodekstrin 

(MD) ve peynir altı suyu proteini izolatı (PPİ) kullanılmış olup AG, AG:PPİ (1:1, m/m), 

AG:PPİ:MD (1:1:1, m/m) ve PPİ:MD (1:1, m/m) olmak üzere dört farklı kaplama 

materyali formülasyonu ile çalışılmıştır. En yüksek enkapsülasyon etkinliği (% 

87.19±3.02) ve in vitro salım (% 58.97±0.39) değerlerinin AG:PPİ:MD 

mikrokapsüllerine ait olduğu tespit edilmiştir. Bu formülasyon FUY mikrokapsülü 

(FUYM) olarak adlandırılmış olup model ürüne (mayonez) % 0.3 (% 0.3 FUYM-

Mayo), % 0.6 (% 0.6 FUYM-Mayo) ve % 0.9 (% 0.9 FUYM-Mayo) oranlarında ilave 

edilmiştir. Bu örnekler sentetik antioksidan (etilendiamin tetra asetik asit) ve 

animikrobiyel (potasyum sorbat) içeren mayonez (Koruyucu-Mayo) ve kontrol örneği 

(Kontrol-Mayo) ile karşılaştırılmıştır. Mayoneze FUYM ilavesinin Escherichia coli’ye 

ve Salmonella Typhimurium’a karşı oldukça kuvvetli antimikrobiyel aktivite gösterdiği 

tespit edilmiştir. 25 °C’da 6 hafta depolama sonunda, duyusal özellikler açısından 

FUYM ile zenginleştirilen mayonezlerin panelistler tarafından daha çok beğenildiği 

görülmüştür. Mayoneze % 0.9 oranında FUYM ilavesinin daha güçlü bir jel yapısı 

oluşumuna neden olduğu ve ayrıca oksidatif stabiliteyi artırdığı belirlenmiştir. 

 

Ocak 2019, 119 sayfa 

 

Anahtar Kelimeler: Fesleğen uçucu yağı, mikroenkapsülasyon, püskürtmeli kurutma 

tekniği, oksidasyon, aroma 
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ABSTRACT 

 

Ph.D. Thesis 

 

MICROENCAPSULATION OF BASIL (Ocimum basilicum L.) ESSENTIAL OIL 

USING SPRAY DRYER METHOD AND ITS APPLICATION IN A FOOD MODEL 

SYSTEM  

 

Necla ÖZDEMİR 

 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Food Engineering 

 

Supervisor: Prof. Dr. Ali BAYRAK 

 

Nowadays, consumers tend to consume natural products as much as possible and stay 

away from the foods which contain synthetic preservatives (SP). Within this scope, 

using medicinal and aromatic plants as preservatives in foods is getting widespread. 

However, using plant extracts as natural preservatives is limited due to their instability, 

and at this point encapsulation technology is utilized. In this study, basil (Ocimum 

basilicum L.) essential oil (BEO) was encapsulated using spray drying technique and 

characterization of the obtained microcapsules was provided. Then, the best 

microcapsule formulation was added to the model product (mayonnaise) and the 

changes in sensory, microbial, rheological, and oxidative properties of the product were 

determined. Gum arabic (GA), maltodextrin (MD), and whey protein isolate (WPI) were 

used as wall materials and 4 different wall material formulations were studied: GA, 

GA:WPI (1:1, w/w) , GA:WPI:MD (1:1:1, w/w), and WPI:MD (1:1, w/w). The highest 

encapsulation efficiency (87.19±3.02 %) and in vitro release (58.97±0.39 %) results 

belonged to the GA:WPI:MD formulation. This formulation was called as BEO 

microcapsules (BEOM) and added to mayonnaise at ratios of 0.3 % (0.3 % BEOM-

Mayo), 0.6 % (0.6 % BEOM-Mayo), and 0.9 % (0.9 % BEOM-Mayo). These samples 

were compared with control product (Control-Mayo) and the mayonnaise (SP-Mayo) 

including synthetic antioxidant (etilen diamin tetra acetic acid) and antimicrobial 

(potassium sorbate) agents. The addition of BEOM to mayonnaise resulted in strong 

antimicrobial activity against Escherichia coli and Salmonella Typhimurium. For 

sensory properties, the mayonnaises enhanced with BEOM were favored more by the 

panelists at the end of storage period for 6 weeks at 25 ºC. Addition of 0.9 % BEOM to 

mayonnaise induced stronger gel structure and also increased the oxidative stability. 

 
January 2019, 119 pages 

 

Key Words: Basil essential oil, microencapsulation, spray drying method, oxidation, 

aroma 



iv 

 

ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR 

Yüksek lisans ve doktora öğrenimim boyunca bana önderlik eden, bilgi ve 

deneyimlerini aktaran, çalışmaktan çok büyük zevk aldığım lisanüstü çalışma alanım 

olan enkapsülasyon teknolojisine beni yönlendiren, aldığım her kararda beni 

destekleyen ve değerli olduğumu hissettiren danışmanım Prof. Dr. Ali BAYRAK’a 

(Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı) emeği ve sevgisi için sonsuz 

teşekkür ederim.  

 

Aynı laboratuvarda çalışmaktan gurur duyduğum, sıkıntıya düştüğümde çekinmeden 

ulaşabildiğim ve düşüncelerimi paylaşabildiğim, yağ teknolojisi alanındaki engin bilgisi 

ve tecrübesiyle her zaman desteğini hissettiğim değerli tez izleme komitesi üyesi Sayın 

Prof. Dr. Aziz TEKİN’e (Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı), 

çalışmama farklı açılardan bakarak daha geniş perspektiften görmemi sağlayan, daha iyi 

olmam için beni yönlendiren ve her zaman telefonun diğer ucunda ulaşılabilir olan 

değerli tez izleme komitesi üyesi Sayın Doç. Dr. Filiz ALTAY’a (İstanbul Teknik 

Üniversitesi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı) çok teşekkür ederim. İçinden 

çıkamadığım durumlarda tavsiyesini aldığım,  çekinmeden arayabildiğim ve aynı ekibin 

bir parçası olduğum için kendimi şanslı hissettiğim Sayın Doç. Dr. Mustafa 

KIRALAN’a (Balıkesir Üniversitesi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı) çok teşekkür 

ederim. Tez çalışmamın mikrobiyoloji bölümünde engin bilgisinden faydalandığım, hiç 

bir zaman yardımını esirgemeyen ve laboratuvarının kapılarını sonun kadar açan Sayın 

Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN’a (Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Anabilim 

Dalı) çok teşekkür ederim. Çalışmamı finansal olarak destekleyen ve bu çalışmanın 

yürütülmesini mümkün kılan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne 

ve proje ekibine çok teşekkür ederim (Proje Adı: Antioksidan ve Antimikrobiyel Etkili 

Fesleğen Uçucu Yağının Mikroenkapsülasyonu ve Model Üründe Uygulanması, Proje 

No: TAGEM/15/AR-GE/42). 

 

Çalışmamda çok büyük emeği olan, aldığım sonuçlara kendi teziymiş gibi benimle 

birlikte sevinen ve benimle birlikte üzülen, çok değerli arkadaşım Tuba TAT’a;  aynı 

ofisi paylaşmaktan ve aynı laboratuvarda çalışmaktan çok mutlu olduğum, dert ortağım 



v 

 

Arş Grv. Meryem Nur KANTEKİN ERDOĞAN’a; şimdi kendisi çok uzaklarda olan 

ama kalbi burada atan, birlikte çok güzel anılar biriktirdiğim ve onu tanıdığım için 

kendimi şanslı saydığım Dr. Burcu BAUMGARTNER’a; çıkmış olduğum akademik 

yolculuğun başından beri birlikte yürüdüğüm, birlikte büyüdüğüm, günümü 

güzelleştiren, Ankara’daki ailem olan çok değerli arkadaşlarım Arş. Grv. İrem SAKA 

ve Arş. Grv. Naciye KUTLU KANTAR’; tez çalışmamın son kısımlarında çok büyük 

yardımları olan,  geç tanıdığım ama iyi ki tanıdığım Zühre Nur YANIK’a; tanıdığım 

için çok mutlu olduğum, birlikte çok eğlendiğim, dönüp arkama baktığımda Ankara’ya 

dair güzel anılarımın başında olan Dr. Emine OLUM, Arş. Grv. Gizem ÖZLÜK 

ÇİLAK, Arş. Grv. Esin ORHAN YANIKAN, ve Hilal SELAMOĞLU ATA’ya sonsuz 

teşekkürler. 

 

Çalışmalarımı yürütmem için laboratuvar imkânlarını sunan Ankara Üniversitesi, 

Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü’ne ve değerli öğretim üyelerine 

teşekkür ederim. 

 

Küçük dünyalarında yaşamalarına rağmen büyük düşünen, sayelerinde aydın olmanın 

diploma ile ilgisi olmadığının idrakine vardığım, eğitimi kutsal sayan ve benim 

eğitimim için her türlü fedakârlığı yapan ve aldığım her kararın arkasında olan çok 

değerli ailem; annem Ayşe ÖZDEMİR’e ve babam Sadetdin ÖZDEMİR’e minnettarım. 

 

Son olarak büyük önder M. Kemal ATATÜRK’ün “Bir toplum, bir millet erkek ve 

kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı 

topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!” sözünü 

hatırlatarak, bu tezi güzel ülkem başta olmak üzere bütün dünyada eğitim hakkı elinden 

alınmış kız çocuklarına ithaf ediyorum.  

 

Necla ÖZDEMİR  

Ankara, Ocak 2019 

 

 

 



vi 

 

İÇİNDEKİLER 

 

TEZ ONAY SAYFASI 

ETİK .................................................................................................................................. i 

ÖZET ............................................................................................................................... ii 

ABSTRACT ....................................................................................................................iii 

ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR .............................................................................................. iv 

ŞEKİLLER DİZİNİ .....................................................................................................viii 

ÇİZELGELER DİZİNİ ................................................................................................. ix 

1. GİRİŞ ........................................................................................................................... 1 

2. KURAMSAL TEMELLER ve KAYNAK ÖZETLERİ .......................................... 3 

2.1 Baharat ....................................................................................................................... 3 

2.2 Uçucu Yağ .................................................................................................................. 4 

2.3 Fesleğen ve Fesleğen Uçucu Yağı ............................................................................. 5 

2.4 Fesleğenin Biyolojik Aktivitesi ................................................................................. 6 

2.5 Mikroenkapsülasyon Teknolojisi ............................................................................ 9 

2.5.1 Mikrokapsül ......................................................................................................... 10 

2.5.2 Uçucu yağların mikroenkapsülasyonunda kullanılan teknikler ..................... 11 

2.5.3 Püskürterek kurutma tekniği ............................................................................. 15 

2.5.4 Püskürterek kurutma tekniğinde kullanılan kaplama materyalleri ............... 17 

2.6 Mayonez ................................................................................................................... 20 

3. MATERYAL ve YÖNTEM ..................................................................................... 23 

3.1 Materyal ................................................................................................................... 23 

3.2 Yöntem ..................................................................................................................... 23 

3.2.1 Fesleğen uçucu yağının bileşimi .......................................................................... 23 

3.2.2 FUY emülsiyonlarının hazırlanması .................................................................. 24 

3.2.3 FUY emülsiyonlarının karakterizasyonu .......................................................... 25 

3.2.3.1 Emülsiyonların viskozitesinin ölçülmesi ......................................................... 25 

3.2.3.2 Emülsiyonların partikül büyüklüğü analizi ................................................... 26 

3.2.4 Püskürterek kurutma işlemi ............................................................................... 26 

3.2.5 FUY Mikrokapsüllerinin karakterizasyonu ...................................................... 27 

3.2.5.1 Mikrokapsül verimi .......................................................................................... 27 

3.2.5.2 Mikrokapsüllerin nem içeriği .......................................................................... 27 

3.2.5.3 Mikrokapsüllerin ıslanabilirlik analizi ........................................................... 27 

3.2.5.4 Mikrokapsüllerin suda çözünürlük indeksi analizi ....................................... 27 

3.2.5.5 Mikrokapsüllerin enkapsülasyon etkinliği analizi ......................................... 28 

3.2.5.6 Mikrokapsüllerin morfolojik özellikleri ......................................................... 29 

3.2.5.7 Mikrokapsüllerin diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC) analizi............. 29 

3.2.5.8 Mikrokapsüllerin in vitro salım analizi ........................................................... 30 

3.2.5.9 Mikrokapsüllerin aroma analizi ...................................................................... 30 

3.2.6 FUY ve FUY mikrokapsülünde yapılan analizler ............................................. 31 

3.2.6.1 Toplam fenolik madde analizi .......................................................................... 31 

3.2.6.2 Antioksidan aktivite analizi ............................................................................. 32 

3.2.6.3 Antimikrobiyel aktivite analizi ........................................................................ 33 

3.2.7 FUYM’un mayonezde uygulanması ve mayonezlerin hazırlanması ............... 34 

3.2.8 Mayonezde yapılan mikrobiyolojik analizler .................................................... 35 

3.2.9 Mayonezin Depolanması ..................................................................................... 35 



vii 

 

3.2.9.1 Mayonezin duyusal analizi ............................................................................... 36 

3.2.9.2 pH analizi ........................................................................................................... 36 

3.2.9.3 Mayonezde yapılan oksidasyon analizleri ...................................................... 36 

3.2.9.3.1 Peroksit değeri analizi ................................................................................... 36 

3.2.9.3.2 Özgül absorbans değerleri analizi ................................................................ 37 

3.2.9.3.3 Yağ asiti dağılımı analizi ............................................................................... 37 

3.2.9.4 Aroma analizi .................................................................................................... 37 

3.2.9.5 Mayonezin reolojik analizleri .......................................................................... 38 

3.2.9.5.1 Sabit kayma akış davranış özelliklerinin belirlenmesi ............................... 38 

3.2.9.5.2 Dinamik kayma akış davranış özelliklerinin belirlenmesi ......................... 39 

3.2.9.6 Mayonezlerin damlacık büyüklüğü dağılımı analizi ..................................... 39 

3.2.10 İstatistiki Değerlendirme ................................................................................... 39 

4. BULGULAR ve TARTIŞMA ................................................................................... 40 

4.1 Fesleğen Uçucu Yağının Bileşimi ........................................................................... 40 

4.2 FUY Emülsiyonlarının Karakterizasyonu ............................................................ 42 

4.2.1 FUY emülsiyonların viskozitesi .......................................................................... 42 

4.2.2 FUY emülsiyonlarının damlacık büyüklüğü ..................................................... 44 

4.3 Mikrokapsüllerinin Karakterizasyonu ................................................................. 46 

4.3.1 Mikrokapsül verimi ............................................................................................. 46 

4.3.2 Mikrokapsüllerin nem içeriği ............................................................................. 47 

4.3.3 Mikrokapsüllerin ıslanabilirlik analizi .............................................................. 48 

4.3.4 Mikrokapsüllerin suda çözünürlük analizi ....................................................... 49 

4.3.5 Mikrokapsüllerin enkapsülasyon etkinliği ........................................................ 50 

4.3.6 Mikrokapsüllerin morfolojik özellikleri ............................................................ 52 

4.3.7 Diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC) analizi .............................................. 56 

4.3.8 Mikrokapsüllerin in vitro salımı ......................................................................... 58 

4.3.9 Mikrokapsüllerin aroma analizi ......................................................................... 60 

4.4 FUY ve FUY mikrokapsülünde (FUYM) yapılan analizler ................................ 63 

4.4.1 Toplam fenolik madde analizi ............................................................................. 63 

4.4.2 Antioksidan aktivite analizi ................................................................................ 65 

4.4.3 Antimikrobiyel aktivite analizi ........................................................................... 66 

4.5 Mayonez örneklerinde yapılan analizler .............................................................. 68 

4.5.1 Mayonez örneklerinin mikrobiyolojik analizi ................................................... 68 

4.5.2 Mayonez örneklerinin duyusal değerlendirmesi ............................................... 71 

4.5.3 Mayonez örneklerinin pH analizi ....................................................................... 74 

4.5.4 Mayonez örneklerinin oksidasyon analizleri ..................................................... 76 

4.5.4.1 Peroksit değeri analizi ...................................................................................... 76 

4.5.4.2 Özgül absorbans değerleri analizi ................................................................... 77 

4.5.4.3 Yağ asiti dağılımı ............................................................................................... 80 

4.5.5 Mayonez örneklerinin aroma analizi ................................................................. 83 

4.5.6 Mayonez örneklerin reolojik analizi .................................................................. 88 

4.5.6.1 Sabit Kayma Akış Davranış Özelliklerinin Belirlenmesi .............................. 88 

4.5.6.2 Dinamik Kayma Akış Davranış Özelliklerinin Belirlenmesi ........................ 92 

4.5.7 Mayonezlerin damlacık büyüklüğü dağılımı analizi ........................................ 95 

5. SONUÇ ....................................................................................................................... 98 

KAYNAKLAR ............................................................................................................ 101 

ÖZGEÇMİŞ ................................................................................................................. 116 

 



viii 

 

ŞEKİLLER DİZİNİ 

 

Şekil 2.1 Püskürterek kurutma tekniği ile yapılan mikroenkapsülasyon işleminin 

şematik gösterimi ......................................................................................... 16 

Şekil 4.1 FUY emülsiyonlarının görünür viskozite-kayma hızı davranışları ................. 42 
Şekil 4.2 FUY emülsiyonların damlacık büyüklüğü dağılımları .................................... 45 
Şekil 4.3 Mikrokapsüllerin taramalı elektron mikroskobu görüntüleri........................... 53 
Şekil 4.4 Mikrokapsüllerin partikül büyüklüğü dağılımları............................................ 55 
Şekil 4.5 Fesleğen uçucu yağı mikrokapsüllerine ait DSC termogramları ..................... 57 

Şekil 4.6 Mikrokapsüllerin etanol içerisinde in vitro salımı ........................................... 58 

Şekil 4.7 Mayonez örneklerinin duyusal değerlendirmesine ait polar koordinat      

grafikleri ....................................................................................................... 73 
Şekil 4. 8 Mayonez örneklerin peroksit değerleri ........................................................... 77 
Şekil 4. 9 Mayonez örneklerinin konjuge dien (KD) değerleri....................................... 78 
Şekil 4. 10 Mayonez örneklerinin konjuge trien (KT) değerleri..................................... 79 
Şekil 4. 11 FUYM ilave edilen mayonez örneklerinde estragol miktarının değişimi..... 87 

Şekil 4. 12 Mayonez örneklerinin görünür viskozite değerlerinin değişimi ................... 89  

Şekil 4.13 Depolamanın 1. günündeki  mayonez örneklerinin elastiklik (G′) ve               

viskoz modülü (G′′) .....................................................................................  93 
Şekil 4.14 Depolamanın 43. günündeki  mayonez örneklerinin elastiklik (G′) ve                  

viskoz modülü (G′′) ...................................................................................... 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

ÇİZELGELER DİZİNİ 

 

Çizelge 4.1 FUY bileşimi ............................................................................................... 41 
Çizelge 4.2 FUY emülsiyonlarının Power Law model parametreleri ............................. 43 

Çizelge 4.3 FUY emülsiyonların damlacık büyüklüğü sonuçları ................................... 44 
Çizelge 4.4 Mikrokapsüllerin verim ve nem içeriği değerleri ........................................ 47 
Çizelge 4.5 Mikrokapsüllerin ıslanabilirlik ve suda çözünürlük indeksi değerleri ........ 49 
Çizelge 4.6 Mikrokapsüllerin toplam yağ içeriği, yüzey yağ içeriği ve                    

enkapsülasyon etkinliği değerleri ................................................................. 51 

Çizelge 4.7 Mikrokapsüllerin partikül büyüklüğü sonuçları .......................................... 55 
Çizelge 4.8 Mikrokapsüllerin KFME-GC-MS analizi ile elde edilen aroma                     

bileşenleri,      % ........................................................................................... 61 
Çizelge 4.9 FUY ve FUYM’nin antioksidan aktivite ve toplam fenolik madde                     

miktarı .......................................................................................................... 64 
Çizelge 4.10 Fesleğen uçucu yağının ve mikrokapsüllerinin antimikrobiyel                     

aktivitesi ....................................................................................................... 67 
Çizelge 4.11 Mayonez örneklerinde bulunan Escherichia coli sayısındaki değişim ...... 69 
Çizelge 4.12 Mayonez örneklerinde bulunan Salmonella Typhimurium sayısındaki 

değişim ......................................................................................................... 70 
Çizelge 4.13 Mayonez örneklerinin duyusal analizi ....................................................... 72 

Çizelge 4.14 Mayonez örneklerinin pH analizi .............................................................. 75 

Çizelge 4.15 Mayonez örneklerinin yağ asiti dağılımı ................................................... 81 

Çizelge 4. 16 Mayonez örneklerinin aroma madde değişimi.......................................... 84 

Çizelge 4.17 Mayonez örneklerinin Herschel-Bulkley model parametreleri ................. 90 

Çizelge 4.18 Mayonez örneklerinin anlık viskozite değerleri ........................................ 91 

Çizelge 4.19 Mayonez örneklerinin damlacık büyülüğü (D32 μm) değişimi ................. 96 

  

 

  



1 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde doğal materyallerin gıdalarda kullanılmasına yönelik büyük bir eğilim 

vardır. Kimya bilimi geliştikçe gıdalarda kullanılabilecek koruyucular, aroma artırıcılar 

ve renklendiriciler gibi çok amaçlı maddeler üretilmektedir. Ancak, bazı maddelerin 

toksik ve karsinojenik etkiye neden olabilmeleri tüketicilerin doğaya yönelmesini 

hızlandırmıştır. Gıdaların üretilmesi ve işlenmesi esnasında kullanılan maddelerden 

kaynaklanan kalıntılar, ağır metaller, pestisit kalıntıları ve mikotoksinlere karşı 

limitlerin uygulanmak istenmesi insanlığın doğaya tekrar dönmek istemesinin 

belirtileridir (Attokaran 2011). Bu nedenlerden dolayı gıdaların besin değerini, raf 

ömrünü ve kalitesini artırmak amacıyla doğal aktif bileşenlerin gıdalara ilave edilmesi 

gıda endüstrisinde son zamanlarda uygulanan popüler bir yöntemdir.  

Gıdalarda bulunan çoğu aktif bileşenler (vitaminler, probiyotik bakteriler, omega-3 ve 

omega-6 yağ asitleri,  konjuge linoleik asit, uçucu yağlar, aroma bileşenleri vb.) 

sıcaklık, asit, oksijen veya ışığa karşı stabil ürünler değildirler. Bu durum teknolojik 

zorluklara ve aynı zamanda aktif bileşenlerin korunmasına yönelik araştırma 

fırsatlarının doğmasına neden olmaktadır. Bu teknolojilerden biri olan 

mikroenkapsülasyon işlemi, gıdaların işlenmesi veya depolanması esnasında aktif 

bileşenlerin korunmasını sağlayan teknolojik bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Mikroenkapsülasyon prosesi, fonksiyonel bileşenin bir veya birden fazla kaplama 

materyalinin içerisinde hapsedilerek kapsül oluşturma işlemidir (Ye vd. 2018). Gıda 

endüstrisinde kullanılan mikroenkapsülasyon teknikleri arasında en yaygın olanı 

püskürterek kurutma tekniğidir. Bu tekniği kullanan birçok araştırıcı çeşitli bitkilerden 

faydalanarak günümüzde kullanılan birçok ürün geliştirmiştir.  

Fesleğen bitkisi (Ocimum basilicum L.) uzun yıllardır hem gıdalara aroma vermek hem 

de geleneksel tıpta tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Fesleğenin kolesterol düşürücü 

(Harnafi vd. 2008) ve diyabet tedavisinde şekeri düzenleyici (El-Beshbishy ve 

Bahashwan 2012, Kadan vd. 2015), iltihap önleyici (Rodrigues vd. 2016), antidepresan 

(Ayuob vd. 2017), antimikrobiyel (Piras vd. 2018) ve antioksidan aktiviteleri gibi 

birçok faydası olduğu yapılan çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Sağlık sektöründe ilaç 
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olarak kullanılmasının yanında gıdaların kalitesinin ve raf ömrünün artırılması amacıyla 

doğal koruyucu madde olarak da kullanılmaktadır.   

Çalışmada model ürün olarak, dünya genelinde yaygın olarak tüketilen bir sos olan 

mayonez kullanılmıştır. Mayonez yüksek oranda yağ içermesi nedeniyle oksidasyona 

açık bir üründür. Ayrıca yumurta sarısından yapılması, ısıl işlem görmemesi ve soğuk 

salatalarda kullanılması gibi nedenlerle de mikrobiyel açıdan risk oluşturmaktadır. 

Mayonez yapımında hardal, sarımsak ve karabiber gibi baharat çeşitlerinin kullanılması, 

mayonezin farklı aromaların kullanımına uygun bir model ürün olarak 

değerlendirilmesine neden olmuştur. 

Bu çalışmada fesleğen uçucu yağı, gıda saflığında olan çeşitli kaplama materyalleri 

kullanılarak püskürterek kurutma işlemi ile mikroenkapsül haline getirilmiştir. Daha 

sonra mikroenkapsüllerin üzerinde yapılan karakterizasyon testlerine göre en uygun 

fesleğen uçucu yağı mikrokapsülü formülasyonu belirlenmiştir. Belirlenen fesleğen 

uçucu yağı mikrokapsülleri oksidasyona ve mikrobiyel bozulmaya açık olan mayoneze 

farklı oranlarda ilave edilmiştir. Aynı zamanda mayonezin aromasını ve fonksiyonel 

özelliklerini artırmak da amaçlanmıştır. Çalışmada fesleğen uçucu yağı 

mikroenkapsülleri ilavesi ile mayonezde meydana gelen mikrobiyel, oksidatif, reolojik 

ve duyusal değişimler incelenmiş ve aynı zamanda kimyasal koruyucular ile 

aralarındaki farklar ortaya konulmuştur. Fesleğen uçucu yağı mikroenkapsüllerinin 

mayonez içerisinde kimyasal koruyucuların yerine kullanılabilme potansiyeli 

araştırılmıştır. 

Bu çalışma aşağıda belirtilen hipotezlerin test edilmesi için yürütülmüştür. 

Antimikrobiyel ve antioksidan aktivitesi oldukça yüksek olan fesleğen uçucu yağı, 

püskürterek kurutma yöntemi ile enkapsüle edilerek stabilitesi artırılacaktır. Daha sonra 

mikrokapsüller mayoneze ilave edilecek ve fesleğen uçucu yağının mikrokapsüllerden 

mayoneze kontrollü salımı gerçekleşecektir. Böylece mayonez mikrobiyel açıdan daha 

güvenli bir ürün haline gelecek, oksidatif stabilitesi artacak ve aroması zenginleşecektir. 
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2. KURAMSAL TEMELLER ve KAYNAK ÖZETLERİ 

2.1 Baharat 

Baharat, en önemli aroma kaynaklarından biridir ve insanlığın uygarlık tarihinde çok 

önemli bir yere sahiptir.  Sevilen aroma ve lezzetleri nedeniyle yemeklerin vazgeçilmezi 

olmalarının yanı sıra, tıbbi özellikleri nedeniyle de yüz yıllardan beri insanlar tarafından 

kullanılmaktadır. Bu nedenlerden dolayı tarihi baharat yolları oluşturulmuştur. Marco 

Polo’nun Asya’yı keşfi, 13. yy’ın sonlarında Venedik’in ticaret limanı haline gelmesine 

neden olmuştur. Portekizli kaşif Vasco de Gama Afrika’da bulunan Ümit Burnu’ndan 

Hindistan’a yelken açmış ve tarçın, zencefil, beyaz biber vb. baharatlarla geri 

dönmüştür. Amerika kıtasının keşfi de Cristof Colombus’un baharat adalarına doğrudan 

bir rota bulabilmek amacıyla çıkılan bir yolculuk ile gerçekleşmiştir. Colombus baharat 

adalarını bulamasa da Karayip Adaları’ndan İspanya’ya vanilya ve kırmızıbiber gibi 

baharatlarla dönmüştür. Daha sonra baharat ticaretine sahip olabilmek için ülkeler 

arasında savaşlar çıkmış ve en güçlü ülkeler bu ticareti elinde tutmuştur (Parthasarathy 

vd. 2008). 

Günümüzde de baharat ticareti önemini korumakta ve büyümeye devam etmektedir. 

Uluslararası Ticaret Merkezi 2017 verilerine göre dünyadaki yıllık baharat pazarı 

büyüklüğünün 6.5 milyar $’ı (ABD doları) aşması beklenmektedir (Anonymous 2018). 

Ülkemizde ise 2017 yılında 970.889 $ değerinde baharat ithal edilirken, 825.779 $ 

değerinde de baharat ihracatı gerçekleştirilmiştir (Anonymous 2018). 

Baharat ait olduğu bitkinin meyve (kakule), çiçek (safran, karanfil) yaprak, çekirdek 

(kimyon, rezene), kabuk (çin tarçını, tarçın), çekirdek içi (hindistan cevizi) ve kök 

(zencefil, zerdeçal) gibi farklı kısımlarından oluşabilmektedir (Parthasarathy vd. 2008). 

 

 



4 

 

2.2 Uçucu Yağ 

Baharat genellikle kuru olarak tüketilir ancak baharattan uçucu yağ ve oleorezin elde 

edilerek tüketilmesi de mümkündür. Özellikle II. Dünya savaşından sonra bu ürünlerin 

üretimi ve tüketimi artmıştır. Savaş esnasında gıdaların aromasını korumak amacıyla 

baharat kullanılmış ve kullanımı yaygınlaşmıştır. Uçucu yağ baharattan su buharı 

destilasyonu ile elde edilirken, oleorezin kimyasal çözücüler kullanılarak elde edilir 

(Attokaran 2011).  

Uçucu yağlar taksanomik orijini bilinen bütün bitkiden veya bitkinin bir kısmından 

yalnızca fiziksel yöntemlerle (pres ve destilasyon) elde edilen ve yaşayan organizmalar 

tarafından üretilen uçucu bileşiklerin karışımıdır. Uçucu yağda bulunan temel bileşenler 

genellikle üç farklı biyosentetik metabolik yoldan meydana gelir. Mevalonat yolu 

seskiterpenlerin oluşumuna, metil-eritrol yolu mono- ve diterpenlerin meydana 

gelmesine ve şikimik asit yolu fenilpropanoitlerin sentezlenmesine neden olmaktadır. 

Bu grupların altında sayılamayacak derecede alt bileşenler vardır ve bu bileşenler uçucu 

yağ bileşiminde çok büyük varyasyonlara neden olur. Uçucu bileşikleri çoğu organizma 

içinde mesaj taşıma, organizmayı dış etkenlere karşı koruma ve tozlaşma için böcekleri 

organizmaya çekmek gibi farklı ekolojik fonksiyonlara sahiptir (Franz ve Novak 2010).  

Aynı tür bitkiden elde edilen uçucu yağların bileşimi çok büyük farklılıklar gösterebilir. 

Bu farklılıklar genetik farklılıklardan kaynaklanabileceği gibi bitkinin etkileşim halinde 

bulunduğu çevresel faktörlerden de kaynaklanabilir (Novak vd. 2006b, Franz ve Novak 

2010). Aynı bitkinin farklı kısımlarından elde edilen uçucu yağın bileşimi dahi farklılık 

gösterebilir. Bu farklılığın nedeni fito kimyasal polimorfizm veya yağ bezelerinin yaşı 

olabilir (Novak vd. 2006a, Franz ve Novak 2010). 

Uçucu yağlar 17000’den fazla aromatik bitki türünden elde edilir ve bu bitkiler 

genellikle Lamiaceae, Zingiberaceae ve Asteraceae gibi angiospermik familyalara aittir. 

Uçucu yağlar; antioksidan, antimikrobiyel, analjezik, sedativ, ateş düşürücü, gaz 

giderici, idrar söktürücü ve spazm giderici gibi birçok biyolojik aktiviteye sahiptir. 
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Antiseptik etkileri bakteri, virüs, mantar, parazit, haşere gibi geniş bir spektrumda 

etkilidir (Mejri vd. 2018). 

2.3 Fesleğen ve Fesleğen Uçucu Yağı 

Fesleğen (Ocimum basilicum L.) dünya genelinde yaygın olarak kullanılan bir 

baharattır.  Taze veya kurutulmuş haldeki fesleğen; salata, makarna, domates ürünleri, 

sebze yemekleri, pizza, et, çorba, deniz ürünleri ve şekerleme gibi çoğu gıdada aroma 

artırıcı olarak kullanılır. Fesleğenin Hindistan ve İran orijinli olduğu düşünülmektedir, 

ancak 5000 yıldan fazla bir süredir bütün dünyada yetiştirilmektedir (Pirbalouti vd. 

2013). 

Fesleğene farklı kültürlerde farklı anlamlar yüklenmiştir ve fesleğen insan hayatının 

önemli bir parçası haline gelmiştir. Örneğin Hint fesleğeninin (holy basil) Hindistan’da 

kutsal olduğu düşünülmektedir ve Hinduizm ile ilgili çoğu dini seremonide yer 

almaktadır. Fesleğenin tıbbi yararlarının da farkında olan Hindistan halkı, fesleğenin 

kokusunun dahi tedavi edici özellikte olduğunu belirtmektedir. İtalya’da aşkın sembolü 

olarak görülen fesleğen, Romanya’da erkekler tarafından kadınlara sevgilerinin 

göstergesi olarak sunulmaktadır (Attokaran 2011). 

Fesleğen, Lamiaceae familyasına ait yıllık bir bitkidir. Türkiye’de reyhan olarak da 

bilinmektedir (Akgül 1993). Bitki uzunluğu 50-120 cm arasında değişebilir. Genişliği 3-

4 cm ve uzunluğu 7-8 cm olan mat yeşil renkte kadifemsi yapraklara sahiptir. Bitkinin 

son başağı beyaz-mor çiçeklerle kaplıdır (Chalcat ve Özcan 2008, Attokaran 2011). 

Fesleğen yaprakları nokta şeklinde olan ve içerisinde uçucu yağın depolandığı yağ 

bezlerine sahiptir. Bitki tazeyken hafif, hoş ve naneyi anımsatan bir koku salar. Orta 

acılıkta keskin bir tada sahiptir.  Fesleğen soğuğa hassas bir bitkidir, en iyi ılık ve kuru 

hava şartlarında yetişir.  Kurutulmuş bitki yaklaşık olarak % 14 protein, % 61 

karbonhidrat, % 4 yağ ve % 18 lif içerir. Özellikle C ve A vitamini olmak üzere çeşitli 

vitamin ve minarelleri içermektedir. Fesleğen bitkisinin çiçekleri bölgelere göre 

değişmekle birlikte farklı miktarda uçucu yağ içermektedir, ancak bitkinin genel olarak 

uçucu yağ verimi % 1’in altındadır (Attokaran 2011). 
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Ocimum basilicum L. varyetelerinin botanik olarak adlandırılması oldukça karmaşıktır. 

Çünkü botanikçilerin aynı varyetelere farklı isimler verdiği görülmektedir. Bazı 

örnekler de diğer türlerin varyete ve formları ile karışmıştır. Basilicum türlerindeki 

polimorfizm çok fazla alt tür, varyete ve form oluşumundan sorumludur. Bu nedenle 

fesleğen uçucu yağının farklı tiplerinin botanik olarak adlandırılması çok zordur. 

Fesleğen uçucu yağını bitki varyetelerine göre değil de kimyasal bileşimine ve coğrafi 

kaynağına göre sınıflandırmak daha doğru olmaktadır.  

I. Avrupa tipi tatlı fesleğen uçucu yağı: Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri 

kaynaklıdır. Yağın temel bileşenleri estragol ve linaloldür. Kamfor içermez, 

yüksek kalitelidir ve hoş kokuya sahiptir. 

II. Reunion tipi fesleğen uçucu yağı: Reunion adası kökenlidir. Yağın temel 

bileşeni estragoldür, kamfor içerir, linalol içermez, düşük kalitelidir. 

III. Metil sinnemat tipi fesleğen uçucu yağı: Bulgaristan, Sicilya, Mısır ve Hayiti 

kökenlidir. Ana bileşeni estragol olmakla beraber linalol ve önemli miktarda 

metil sinnemat içerir. 

IV. Öjenol tipi fesleğen uçucu yağı: Jakarta (Endonezya), Seyşeller, Samoa ve 

Rusya kaynaklıdır, etken bileşeni öjenoldür (Guenther 1949). 

 

Fesleğen uçucu yağı kendi içerisinde çok farklı kimyasal bileşime sahiptir. Bunun 

nedeni bölgesel ve mevsimsel farklılıklar, varyete farkı ve bitkinin olgunluk dönemi 

farklılıkları olabilir (Attokaran, 2011). Estragol bileşeni ışığa ve havaya maruz 

bırakıldığında zamanla okside olabilir. Bu nedenle fesleğen uçucu yağının dikkatli bir 

şekilde depolanması gereklidir (Guenther 1949). 

 

2.4 Fesleğenin Biyolojik Aktivitesi 

 

Fesleğen bitkisi ve fesleğenden elde edilen ekstraktlar antiseptik, koruyucu, hafif 

sakinleştici, sindirim düzenleyici ve diüretik olarak kullanılmaktadır. Bu ürünler baş 

ağrısı, öksürük, üst solunum yolları enfeksiyonları ve böbrek rahatsızlığı tedavilerinde 

tavsiye edilmektedir. El-Beshbishy ve Bahashwan (2012) fesleğen ekstraktının 
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hipoglisemik etkisi üzerine araştırma yapmıştır. Çalışmada su ile elde edilen fesleğen 

ekstraktının etkisi α-glikosidaz ve α-amilaz enzimleri üzerinde test edilmiş ve 

fesleğenin diyabet tedavisinde kullanılabileceği vurgulanmıştır. Kadan vd. (2015) 

tarafından ise fesleğenin metanol, hekzan ve diklorometan kullanılarak ekstraklatları 

elde edilmiştir. Bu ekstraktların glikoz taşıyıcı-4 mekanizmasına etki ederek tip-2 

diyabet tedavisinde etkili olduğu ifade edilmiştir. Fareler üzerinde yapılan bir çalışmada 

fesleğenin kolestrol düzenleyici etkisi görülmüştür (Harnafi vd. 2008). Çalışmada 

yüksek yağ içeren diyet uygulanan farelerin bir grubuna fesleğen ekstraktı verilmiştir. 

10 haftalık diyetin sonunda fesleğen ekstraktı tüketen farelerin plazma lipit 

değerlerindeki kötü kolesterol (LDL) düzeyinin diğer farelerin değerlerinden oldukça 

düşük olduğu görülmüştür. Bunun yanında iyi kolesterol (HDL) seviyelerinde de artış 

saptanmıştır. Başka bir çalışmada ise fareler çeşitli stres faktörlerine maruz bırakılmış 

ve stres uygulamalarından sonra farelerin bir kısmına fesleğen uçucu yağı koklatılmıştır 

(Ayuob vd. 2017). Çalışmanın sonunda FUY kokusunun farelerde antidepresan benzeri 

bir etki gösterdiği vurgulanmış ve insanların depresyonla mücadelesinde fesleğenin 

kullanılabileceği belirtilmiştir. Bora vd. (2011) etil asetat kullanarak fesleğen bitkisinin 

ekstraktını elde etmiş ve bu ekstraktın iskemi (hücre ve dokuların fonsiyonlarını yerine 

getirebilmeleri için gerekli olan kan akışının olmaması durumu) ve reperfüzyon (iskemi 

sonrası doku kan ihtiyacı karşılandıktan sonra meydana gelen hasar) kaynaklı beyin 

hasarları ve motor fonksiyon bozukları üzerindeki etkisini araştırmıştır. İşlem fareler 

üzerinde yürütülmüş olup çalışmanın sonunda fesleğen ekstraktının infarkt (ölü doku) 

büyüklüğünde ve lipit peroksidasyonunda azalmaya, motor fonksiyon bozukluklarında 

düşüşe ve glutasyon düzeyinde düzelmeye neden olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca, bu 

verilere dayanarak fesleğenin felç vb. rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabileceği öne 

sürülmüştür. Rodrigues vd. (2016) tarafından yürütülen bir çalışmada temel bileşeni 

estragol olan fesleğen uçucu yağının akut ve kronik iltihap sökücü etki gösterdiği 

belirtilmiştir. Fesleğen uçucu yağının antifungal aktivitesinin araştırıldığı bir çalışmada, 

uçucu yağın Candida albicans’ın virulansını ve biyofilm oluşturma yeteneğini kuvvetli 

bir şekilde düşürdüğü ifade edilmiştir (Piras vd. 2018). 

Fesleğen bitkisinin doğrudan insan sağlığı üzerine olan etkilerinin araştırıldığı 

çalışmaların yanı sıra gıda içerisinde yaptığı etkileşimler de araştırılmıştır. Sahip olduğu 
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biyolojik aktivitelerin gıda üzerinde koruyucu etki oluşturarak gıdanın raf ömrünü ve 

aynı zamanda fonksiyonelliğini artırması hedeflenmiştir. Hemalatha vd. (2017) 

yenilebilir ambalaj maddesi olarak kitosan kullandıkları çalışmalarında; kitosanın 

içerisine antioksidan ve antimikrobiyel aktiviteye sahip olması nedeniyle belirli 

oranlarda FUY ilave etmiştir. FUY düşük konsantrasyonlarda bile gıda kaynaklı patojen 

mantarlar olan Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Fusarium sp. ve Penicillium sp.’ye 

karşı antimikrobiyel aktivite göstermiştir. FUY ilavesi yenilebilir filmin antioksidan 

aktivitesini artırmış olup morfolojik özelliklerini ve suya karşı bariyer özelliğini 

iyileştirmiştir. FUY’un ayçiçek, mısır ve üzüm çekirdeği yağlarına ilave edildiği bir 

çalışmada, bitkisel yağların oksidatif stabilitesinin arttığı ve duyusal olarak daha çok 

beğenildiği belirtilmiştir (Amariei vd. 2016). Cardoso-Ugarte vd. (2013) palm olein 

yağına belirli oranlarda FUY ilave etmiş ve bu yağları kızartma işleminde (patates) 

kullanarak işlem sonrası yağların oksidatif stabilitelerini kıyaslamıştır. FUY ilave edilen 

örneklerin peroksit sayıları, p-anisidin değerleri, serbest yağ asitleri ve toplam polar 

madde miktarları kontrol örneklerinin değerlerinden daha düşük bulunmuştur. Kızartma 

yağına FUY ilave edilmesi oksidatif stabilitenin artması ile sonuçlanmıştır. Gaio vd. 

(2015) FUY’un antimikrobiyel aktivitesini Acinetobacter sp., Aeromonas sp., 

Citrobacter freundii, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Micrococcus luteus, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, 

Salmonella choleraesuis, Sarcina sp., Serratia sp., Shigella flexneri, Staphylococcus 

aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus mutans ve Yersinia enterocolitica 

mikroorganizmalarına karşı test etmiştir. FUY, Pseudomonas aeruginosa hariç bu 

mikroorganizmaların tamamına farklı konsantrasyonlarda antimikrobiyel aktivite 

göstermiştir. Daha sonra FUY’u İtalyan tipi sucuğun içerisine ilave edip Staphylococcus 

aureus’a karşı ürün içerisinde iken antibakteriyel aktivite gösterip göstermediğini 

araştırmıştır. FUY sucuk içerisinde iken depolamanın 14. gününe kadar Staphylococcus 

aureus sayısında düşüşe neden olmuştur. Arfat vd. (2015) levrek balığı dilimlerini 

polipropilen film, balık proteini izolatı/balık derisi jelatini, balık proteini izolatı/balık 

derisi jelatini/ZnO (çinko oksit) nanopartikülleri, balık proteini izolatı/balık derisi 

jelatini/FUY ve balık proteini izolatı/balık derisi jelatini/ZnO nanopartikülleri/FUY 

filmleri ile kaplamıştır. Bu filmlerin levrek balığının raf ömrüne olan etkilerini 

incelemiştir. Balık proteini izolatı/balık derisi jelatini/ZnO nanopartikülleri/FUY 
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karışımından oluşan film ile en yüksek raf ömrü elde edilmiştir. Yenilebilir filme FUY 

ilave edilmesi, ürün kalitesini ve ürün raf ömrünü pozitif anlamda etkilemiştir.  

 

2.5 Mikroenkapsülasyon Teknolojisi 

 

Beslenme yalnızca hayatı devam ettirme, enerji sağlama veya büyümeyi destekleme 

gibi gereksinimlere değil aynı zamanda hastalıkları engelleme, fiziksel ve mental 

sağlığa katkıda bulunma gibi ihtiyaçlara da cevap vermelidir. Bu anlamda fonksiyonel 

gıdalar öne çıkmakta (Ye vd. 2018) ve müşteri talepleri son ürüne fonksiyonel 

bileşenlerin ilave edilmesini gerektirmektedir. Fonksiyonel bileşenler son ürünün renk, 

aroma ve tekstüründe iyileştirme yapmak amacıyla kullanılabilmektedir. Dahası ürünün 

raf ömrünü artırmak amacıyla koruyucu olarak da kullanılabilmektedir. Bu bileşenler 

genellikle çevresel faktörlere ve proses koşullarına karşı dirençsizdir ve bu problemin 

çözümünde mikroenkapsülasyon ve nanoenkapsülasyon gibi teknolojilerden 

yararlanılmaktadır. Bu teknolojiler çekirdek materyal olarak da billinen aktif 

bileşenlerin enkapsüle edici veya kabuk materyal olarak da bilinen bir veya birden fazla 

kaplama materyali kullanılarak hapsedilmesi işlemidir. Mikroenkapsülasyon ve 

nanoenkapsülasyonun net olarak ayrımı konusunda farklı görüşler vardır. Ancak, 

nanopartiküllerin büyüklüğünün 1-100 nm arasında olması gerektiği görüşü hakimdir. 

Her iki teknik de aktif bileşeni çevresel faktörlerden korumak için fiziksel bir bariyer 

oluşturur ve aktif bileşenin kontrollü salınımına olanak sağlamayı amaçlar (Paulo ve 

Santos 2017). 

 

Mikroenkapsülasyon teknolojisi ilk olarak 1930’lu yıllarda koazervasyon tekniği ile 

elde edilen jelatin mikrokapsülleri üzerine yapılan bir çalışma ile sunulmuştur. Ancak, 

bu tekniğin endüstrideki ilk büyük ölçekli uygulaması 1950’li yıllarda Amerika Birleşik 

Devletleri (ABD)’nde bir şirket tarafından yapılmıştır (American Company National 

Cash Register, NCR). Şirket tarafından karbonsuz kopya kağıtlarının üretiminde 

kompleks koaservasyon yöntemi kullanılmıştır (Carvalho vd. 2016). Green ve 

Schleicher 1953 yılında kopyalama işleminde kullanılmak üzere geliştirdikleri boya 

içeren kapsüller için patent başvurusunda bulunmuştur (44-45). Günümüzde 
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mikroenkapsülasyon teknolojisi eczacılık (% 68), gıda (% 13), kozmetik (% 8), tekstil 

(% 5), biyomedikal (% 3), ziraat (% 2) ve elektronik (% 1)  endüstrilerinde uygulama 

alanı bulmaktadır. Mikroenkapsülasyon tekniği seçilen aktif materyalin kullanım 

amacına uygun olarak etkinliğini artırmayı amaçlar (Paulo ve Santos 2017). 

 

Gıda endüstrisi mikroenkapsülasyon prosesinin çok yaygın olarak kullanıldığı 

alanlardan birisidir. Mikroenkapsülasyon işlemi; aktif bileşeni proses ve depolama 

esnasında korumasının yanı sıra, aktif bileşenin gıda matriksinde bulunan diğer 

bileşenlerle istenmeyen etkileşimlere girmesini de önler. Aynı zamanda 

mikroenkapsülasyon prosesi aroma gücünün artmasına, istenmeyen tat ve kokunun 

maskelenmesine ve hatta çekirdek materyalin sahip olduğu biyoaktivitenin artmasına 

neden olur. Gıda katkılarının istenilen dozda ve kolayca kullanımına olanak sağlar. 

Bunun yanında biyoaktif moleküllerin dışında canlı hücrelerin mikroenkapsüle 

edilmesine de olanak sağlar (Paulo ve Santos 2017). 

 

Mikroenkapsülasyon işleminin sağladığı avantajların yanında endüstriye 

uygulanmasında karşılaşılan bir takım güçlükler de mevcuttur. Aktif bileşenin düşük 

enkapsülasyon etkinliği, endüstriyel skalada üretimin güçlüğü, prosese 

mikroenkapsülasyon işleminin dahil edilmesiyle işlem basamaklarının artması, 

istenmeyen yan ürünlerin veya kalıntıların açığa çıkması, proses süresinin uzaması, 

enerji ihtiyacının yükselmesi ve kompleks ekipmanlara ihtiyaç duyulması gibi 

dezavantajların ortaya çıkması mümkündür (Paulo ve Santos 2017). 

 

2.5.1 Mikrokapsül 

 

Mikrokapsüllerin partikül büyüklüğü 1-1000 μm arasında değişir. Mikrokapsüllerin 

yapısı; tek çekirdekli kaplama, çok çekirdekli kaplama ve çekirdek materyalinin küçük 

damlalar halinde kaplama materyalinin içerisine dağılması ile oluşan matriks tip 

kaplama olarak sınıflandırılabilir. Çekirdek/matriks yapısının oluşumunun arkasındaki 

mekanizmaları materyal tipine bağlı olarak 4 farklı kategoriye ayırmak mümkündür. 

Polimer zincirleri membran gibi bir hidrojel içerisine kovalent çapraz bağlanma yoluyla 
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bağlanmıştır. Lipitler, hidrofobik reaksiyonlar ve van der Waals interaksiyonları ile 

stabilize edilmiştir. Proteinler, hidrofobik interaksiyonlar ve kovalent disülfit çarpraz 

bağlanma ile bir arada tutulmaktadır. Metal alkoksitler ve silika yoğun matriksler 

oluşturmak için hidrolize edilir ve yoğunlaştırılır. Bu nedenle çekirdek materyalin 

salınımı fiziksel parçalanmadan kimyasal veya enzimatik bozulmaya kadar çeşitli 

mekanizmalardan kaynaklanır (Ye vd. 2018). 

 

Çekirdek materyalin aktif ve kullanışlı olabilmesi için molekül yapısı (molekül ağırlığı 

ve elektrik yükü), fiziksel özellikleri (kaynama ve erime noktası), biyolojik yapısı 

(antimikrobiyel aktivitesi ve biyoaktivite), çözünürlük ve yüzey aktivitesi, optik 

özellikleri ve kimyasal stabilitesi (oksidasyon ve hidroliz) gibi birçok faktörün göz 

önünde bulundurulması gerekir. Ayrıca miroenkapsülasyon işleminde kullanılan 

kaplama materyalinin biyo uyumlu, biyo çözünür, toksik olmayan ve düşük maliyetli 

olması gerekir (Ye vd. 2018). 

 

Mikroenkapsüle edilen ürün ve mikrokapsül özellikleri birçok faktörden etkilenebilir. 

Bu faktörleri; aktif materyalin özellikleri, formülasyon özellikleri ve işlem koşulları 

olarak 3’e ayırmak mümkündür. Bu faktörlere bağlı olarak mikrokapsülün partikül 

büyüklüğü, partikül büyüklüğü dağılımı, morfolojisi, ürün verimi, enkapsülasyon 

etkinliği ve çekirdek materyalin salınım hızı etkilenebilir (Paulo ve Santos 2017). 

 

Bir mikrokapsülün fonksiyonel özellikleri, enkapsülasyon etkinliği, partikül büyüklüğü 

ve morfolojisi, depolama esnasında stabil olması, in vitro ve in vivo salınımıdır (Ye vd. 

2018). 

 

2.5.2 Uçucu yağların mikroenkapsülasyonunda kullanılan teknikler 

 

Uçucu yağların, aroma ve lezzet maddelerinin enkapsülasyonunda farklı teknikler 

kullanılabilir. Aktif ve kaplama materyallerinin fiziko-kimyasal özelliklerine bağlı 

olarak uygun bir mikroenkapsülasyon yöntemi seçilir (Desai ve Park 2005). Uçucu 

bileşenlerin enkapsülasyonunda ekstrüzyon, koaservasyon, püskürterek kurutma, 
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püskürterek soğutma, inklüzyon kompleksi oluşturma, süper kritik akışkanların 

kullanılması, ko-kristalizasyon ve akışkan yatak kaplama gibi birçok yöntem 

kullanılmaktadır. Ancak, gıda endüstrisinde kullanılan esas ticari mikroenkapsülasyon 

teknikleri püskürterek kurutma ve ekstrüzyondur (Vincekovic vd. 2017). Burada, 

püskürterek kurutma tekniği ayrı bir başlık altında ayrıntılı olarak incelenecek olup 

diğer teknikler için kısaca bilgi verilecektir.   

 

Ekstrüzyon yönteminde kaplama materyali ve aktif bileşikten oluşan çözelti, 

damlacıklar halinde jelleştirme banyosuna düşer. Jelleştirme banyosunda genellikle 

kalsiyum-klorür çözeltisi kullanılır. Çözeltinin jelleştirme banyosuna damlacıklar 

halinde düşebilmesi için enjektör, pipet, nozul veya atomizasyon diskleri gibi 

ekipmanlar kullanılabilir. Damlacıklar jelleştirme banyosuna düştükten sonra 

katılaşarak mikrokapsül oluşur (Nedovic vd. 2011). 

 

Koaservasyon (faz ayrımı) tekniği, kullanılan ilk mikroenkapsülasyon tekniğidir 

(Dordevic vd. 2015). Koaservasyon işlemi üç aşamadan oluşur. İlk aşamada emülsiyon 

oluşturulur. Aktif materyal sulu faz içerisine dispers edilirken polimer organik faz 

içerisinde çözünür. İkinci aşamada sıvı haldeki polimer aktif materyal etrafında birikir 

ve onu kaplar. Son aşamada ise kaplama katılaşır ve kararlı (stabil) hale gelir (Carvalho 

vd. 2016). Genellikle koaservatlar protein/polisakkarit bileşikleri şeklindedir, fakat 

protein/protein karışımları da kullanılmaktadır. Jelatin ve akasya gamı en yaygın 

kullanılan koaservatlardır (Dordevic vd. 2015). Koaservasyon tekniği basit ve kompleks 

olmak üzere ikiye ayrılır. Basit koaservasyonda tek tip polimer kullanılırken kompleks 

koaservasyonda iki veya daha fazla farklı polimer kullanılır. Basit koaservasyon mevcut 

şartlarda yapılan bir değişim aracılığıyla tetiklenir ve bu durum da duvar materyali 

karışımındaki çözücünün uzaklaştırılmasına neden olur. Kompleks koaservasyon ise 

kaplama materyallerinin makromolekülleri arasında oluşan elektrostatik kuvvet 

aracılığıyla tetiklenir (Carvalho vd. 2016). Kompleks koaservasyon yöntemi ile 

hidrofilik bileşiklerin enkapsülasyonu zordur. Bu teknik hidrofobik bileşikler için daha 

uygundur (Dordevic vd. 2015). 

 



13 

 

Püskürterek soğutma ve dondurma teknikleri en ekonomik enkapsülasyon yöntemleri 

arasındadır. Aroma maddelerinin ısıl stabilitesini artırmak amacıyla kullanılır (Madene 

vd. 2006). Kaplama materyali olarak genellikle lipitler kullanılmaktadır. İki teknik 

arasındaki fark, farklı erime noktalarına sahip lipitlerin kullanılmasıdır. Püskürterek 

dondurma tekniğinde erime noktası 34-42 °C arasındaki lipitler kullanılırken 

püskürterek soğutma tekniğinde daha yüksek erime noktasına sahip materyaller 

kullanılır (Nedovic vd. 2011).  Aktif materyal sıvılaştırılmış kaplama materyali içerisine 

dispers edilir ve emülsiyon oluşturulur. Daha sonra atomizasyon işlemine geçilir. 

Damlacıklar soğuk hava ile karşılaştıklarında katılaşarak toz forma geçer. Bu teknikte 

suyun uzaklaştırılması söz konusu değildir (Desai ve Park 2005, Madene vd. 2006). 

 

Dondurarak kurutma tekniği, sıcaklık uygulamalarına karşı duyarlı olan bileşiklerin 

kurutulması ve enkapsülasyonu için uygun bir yöntemdir. Emülsiyonun veya gıdanın 

dondurulması dört temel aşamadan oluşur. Bunlar: materyalin yapısında bulunan 

çözücünün süblimleşmesi, bağlı suyun desorpsiyonu ve depolamadır (Sadıkoğlu ve 

Özdemir 2001, Ray vd. 2016). İdeal bir dondurarak kurutma prosesinde ham maddenin 

şekli, yapısı, görünüşü, tadı, rengi, aroması, tekstürü ve biyolojik aktivitesi korunur. 

Aktif materyalin korunması ve kontrollü salımı çoğunlukla kaplama materyalinin 

yapısına ve bileşimine bağlıdır. Bu tekniğin dezavantajı ise yüksek enerji gereksinimi 

ve uzun zamana ihtiyaç duyulmasıdır (Ray vd. 2016).  

 

İnklüzyon kompleksi oluşturma yönteminde kaplama materyali olarak siklodekstrinler 

kullanılır. Siklodekstrinler, nişastadan glikozil transferaz enzimi ile elde edilen siklik 

karbonhidratlardır. Temel siklodekstrinler; altı, yedi ve sekiz glikopiranoz ünitesi içeren 

ve sırasıyla α-, β- ve γ-siklodekstrin olarak adlandırılan bileşiklerdir. Siklodekstrinler 

gıdalarda doğal olarak bulunmaz (Bayrak 2006). Siklodekstrinlerin en önemli özelliği,  

katı fazda veya sulu çözeltilerde çeşitli moleküllerle spesifik interaksiyonlar 

oluşturabilme yeteneğidir ve bu kapsamda uçucu yağlar, aroma maddeleri ve diğer 

bileşiklerle inklüzyon kompleksi oluşturabilir. Siklodekstrinler inklüzyon kompleksi 

oluşturduğu bileşiklerin fiziksel ve kimyasal stabilitesini artırır, hoş olmayan tat ve 

kokuyu maskeler, sıvı bileşiklerin kristal forma dönüşmesini sağlar ve uçucu 

bileşiklerde buharlaşma yoluyla meydana gelen kayıpları önler (Cabral-Marques 2010). 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/glikopiranoz
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Süperkritik akışkan teknolojisi; toksik olmaması, çözücülerin kolayca uzaklaştırılması, 

bileşiklerin bozulmaya uğramaması ve birçok materyalin kullanımına uygun olması gibi 

avantajlara sahiptir. Süper kritik akışkan teknolojisi, çözücü olarak karbondioksitin 

kullanıldığı çevre dostu bir tekniktir.  Sistem, yüksek basınçlı paslanmaz çelik doyurma 

kabı, sıcaklık kontrollü su banyosu, manyetik karıştırıcı, basınç transformatörü ve 

yüksek basınçlı sıvı karbondioksit pompasından oluşur.  Doyurma hücresinin tabanına 

belirli miktarda uçucu yağ konur. Kaplama materyali doyurma hücresinin tabanından 

yükseltilmiş bir paslanmaz çelik ızgara içerisine ilave edilir. Uçucu yağ ve kaplama 

materyalinin sisteme yerleştirilmesinden sonra doyurma hücresi 80 °C’un altındaki 

sıcaklıkta olan su banyosunun içerisine daldırılır. Daha sonra sisteme istenilen basınç 

oluşuncaya kadar karbondioksit verilir ve böylece süperkritik karbondioksit içerisinde 

aktif materyalin çözünmesi sağlanır (Bakry vd. 2016). 

 

Ko-kristalizasyon aktif bileşiklerin mikrokapsülasyonunda kullanılabilecek ekonomik 

ve esnek bir tekniktir.  Kaplama materyali olarak sakkaroz kullanılır. Sakkarozun kristal 

yapısı mükemmel kristallerden düzensiz bir biçimde kümeleşmiş kristallere modifiye 

edilir. Bu kümeleşmeler süngerimsi bir görüntü oluşturur, önemli oranda boşluğa ve 

yüzey alanına sahiptir. Böylece gözenekli bir matriks oluşturulur ve aktif materyali 

bünyesine alır.  Ko-kristalizasyon ile gıda maddelerinin çözünürlüğü, ıslanabilirliği, 

homojenitesi, akışkanlığı ve stabilitesi artırılır (López-Córdoba 2014). 

 

Akışkanlaştırma veya akışkan yatak kaplama gelecek vadeden alternatif bir teknolojidir. 

Bu teknik kurutma, enkapsülasyon ve kümeleştirme işlemlerinin aynı anda ve tek 

aşamada yapılmasına olanak sağlar. Maliyeti düşürür, zaman tasarrufu sağlar ve aktif 

materyalin fizikokimyasal özelliklerini geliştirir (Benelli vd. 2015). Akışkan yatak 

kaplama üç aşamadan oluşur. İlk olarak partiküller kaplama çemberinin sıcak 

atmosferinde akışkanlaştırılır. Daha sonra kaplama materyali nozul aracılığıyla 

partiküllerin üzerine püskürtülür ve böylece film oluşumu başlar. Püskürtülen kaplama 

materyalinin damlacıkları partikül yüzeyine yayılır ve karışım homojen hale gelir, daha 

sonra bu karışımdaki çözücü sıcak havanın etkisiyle uzaklaştırılır ve kaplama materyali 

partikül yüzeyine bağlanır (Madene vd. 2006). 

 



15 

 

2.5.3 Püskürterek kurutma tekniği 

 

Püskürterek kurutma tekniği, 1930’lu yıllarda geliştirilen fiziksel-mekanik bir 

yöntemdir (Shahidi ve Han 1993). Aroma maddelerinin ve yağların enkapsülasyonunda 

kullanılan en yaygın yöntemlerden biridir. Aktif bileşen, sulu veya organik çözücü 

içeren polimer çözeltisinde çözündürülür veya dispers edilir. Daha sonra sisteme 

beslenerek ısı çemberine püskürtülür. Emülsiyondaki suyun veya çözücünün 

uzaklaştırılmasıyla kuru mikrokapsüller elde edilir (Carvalho vd. 2016). 

 

Püskürterek kurutma ile mikroenkapsülasyon işlemi dört aşamadan oluşur. Bunlar; 

çözeltinin hazırlanması, çözeltinin homojenizasyonu, emülsiyonun atomizasyonu ve 

atomize edilen partiküllerin kuruması aşamalarıdır. İlk aşamada kaplama materyali saf 

su içerisinde karıştırılarak çözündürülür. Daha sonra hazırlanan çözelti, polimer 

moleküllerinin tam olarak doygunluğa ulaşması ve yüksek sıcaklığa bağlı değişimleri 

önlemek için bir gece oda veya buzdolabı sıcaklığında bekletilir. İkinci aşamada ise 

çözeltiye çekirdek materyal ilave edilir. Bu aşamada kaplama materyalinin emülsifiye 

etme özelliğine göre dışarıdan emülsifiye edici bir madde ilave edilebilir. Hazırlanan 

emülsiyon belirli bir süre kararlı yapıda olabilme yeteneğine sahip olmalıdır (Liu vd. 

2001). Partikül içerisinde hava tutulmasının önlenmesi için emülsiyonun viskozitesi ve 

yağ damlacıkları yeterince düşük olmalıdır (Drusch 2006). Emülsiyon viskozitesi ve 

partikül büyüklüğü dağılımı mikroenkapsülasyon üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 

Geniş veya normalden daha uzun damlacık oluşumu, yüksek viskoziteye neden olması 

açısından kurutma hızını olumsuz yönde etkileyebilir (Gharsallaoui vd. 2007). 

 

Püskürterek kurutma tekniği ile yapılan mikroenkapsülasyon işleminin genel hatları 

şekil 2.1’de gösterilmiştir. Yüksek enkapsülasyon etkinliği elde edebilmek için en 

uygun (optimum) püskürterek kurutma şartları kullanılmalıdır. Besleme hızı, inlet ve 

outlet sıcaklıkları optimize edilmesi gereken temel faktörlerdir (Liu vd. 2001). Besleme 

sıcaklığı emülsiyon viskozitesini modifiye edebilir ve böylece emülsiyonun homojen 

olarak püskürtülmesi olumsuz yönde etkilenebilir. Besleme sıcaklığı yükseldiğinde 
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viskozite ve damlacık büyüklüğü azalır. Ancak, yüksek sıcaklığa bağlı olarak aromatik 

bileşenlerde kayıplar ve bozulmalar meydana gelebilir (Gharsallaoui vd. 2007). 

 

 

Şekil 2.1 Püskürterek kurutma tekniği ile yapılan mikroenkapsülasyon işleminin 

şematik gösterimi (Bakry vd. 2015) 

 

Püskürterek kurutma yöntemi; kolay, hızlı, düşük proses maliyeti olan ve endüstriyel 

anlamda ölçeklendirilebilen bir tekniktir. Kesiksiz proseste büyük çapta üretim, yüksek 

enkapsülasyon etkinliği, iyi stabiliteye sahip mikrokapsül elde edilmesi ve aroma 

maddelerinin salınımı mümkündür. Bu teknik, sıcaklığa duyarlı bileşenler için de 

uygundur, çünkü materyalin sıcaklık ile temas süresi çok kısadır (Carvalho vd. 2016). 

 

Püskürterek kurutma yöntemi genelde hidrofobik bileşenlerin enkapsülasyonunda 

kullanılır. Prosesin başarılı olabilmesi için mikrokapsül yüzeyinde minimum miktarda 

çekirdek materyal (enkapsüle edilmemiş) bulunmalıdır ve çekirdek materyalin salınım 

oranı da mümkün olduğunca yüksek olmalıdır (Dordevic vd. 2015). 
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Püskürterek kurutma tekniğinin temel dezavantajı, mikrokapsüllerin partikül 

büyüklüklerinin ve şekillerinin homojen olmaması ve ayrıca partiküllerin topaklanmaya 

eğilimli oluşudur. Proses sırasında suyun buharlaşma hızının uygun olmaması ve 

partikül içerisindeki basınç nedeniyle mikrokapsüllerin dış yüzeyinde çıkıntı, çukur ve 

gözenekler meydana gelebilir (Dordevic vd. 2015, Carvalho vd. 2016). Püskürterek 

kurutma işleminin dezavantajlarından bir diğeri de suda çözünürlüğü iyi olan kaplama 

materyali sayısının sınırlı olmasıdır. Ayrıca atomizasyon prosesi esnasında kullanılan 

yüksek sıcaklığa bağlı olarak, üründe düşük oksidatif stabiliteye sebep olabilir (Bakry 

vd. 2015, Carvalho vd. 2016). 

 

2.5.4 Püskürterek kurutma tekniğinde kullanılan kaplama materyalleri 

 

Püskürterek kurutma prosesinde kullanılacak kaplama materyali, son üründe istenilen 

özelliklere göre ve çekirdek materyalinin karakterine bağlı olarak doğal ve sentetik 

polimerler arasından seçilebilir. Kaplama materyali kabul edilebilir bir seviyede su 

içerisinde çözünebilir olmalıdır, çünkü gıda endüstrisinde uygulanan püskürterek 

kurutma proseslerinin neredeyse tamamında sulu besleme çözeltileri kullanılır. 

Kaplama materyalleri enkapsülasyon etkinliği ve mikrokapsül stabilitesinde önemli rol 

oynadığından kaplama materyalini yüksek etkinlikte seçmek oldukça önemlidir. 

Kaplama materyali seçimindeki kriter; çözünürlük, molekül ağırlığı, kristallenme 

derecesi, difuzyon gücü, film oluşturma ve emülsifiye etme yeteneği gibi 

fizikokimyasal özelliklere bağlıdır (Gharsallaoui vd. 2007). Kaplama materyali iyi bir 

emülsifiye edici olmalı, kararlı emülsiyon oluşturmalı, uygun çözünme 

karakteristiklerine ve ağ oluşturma yeteneğine sahip olmalı, yüksek konsantrasyonlarda 

düşük viskoziteli çözeltiler oluşturmalı (Dordevic vd. 2015) ve maliyet de göz önünde 

bulundurulmalıdır  (Gharsallaoui vd. 2007). Bunların yanında kaplama materyali 

mekanik direnç, aktif materyale uygunluk, uygun salınım ve uygun partikül büyüklüğü 

gibi kriterleri de karşılamalıdır (Bakry vd. 2015). 

 

Karbonhidratlar ve proteinler; uygunlukları, çeşitlilikleri, düşük maliyetli olmaları ve 

çekirdek materyali ile interaksiyon oluşturma yeteneklerinden dolayı aroma 
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maddelerinin enkapsülasyonunda kullanılan temel matriks gruplarıdır. Bunun yanında 

suda çözünme yetenekleri ve düşük viskoziteye sahip olmaları da yaygın olarak 

kullanılmalarına neden olur. Karbonhidratların başlıca dezavantajları, emülsifiye etme 

yeteneklerinin ve aroma salınımlarının düşük olmasıdır (Vincekovic vd. 2017). 

 

Akasya gamı, uçucu yağların ve aroma maddelerinin enkapsülasyonunda sıklıkla 

kullanılan bir polimerdir. Emülsifiye etme özelliği ve kurutma prosesi esnasında uçucu 

bileşenleri mükemmel derecede tutma yeteneği nedeniyle çok tercih edilmektedir.  

Kaplama materyali olarak çoğu istenilen özelliklere sahip olmasına rağmen, tedarik 

problemi ve maliyetinin yüksek olması, araştırıcıları akasya gamını farklı kaplama 

maddeleri ile kombine ederek kullanma yolunu seçmelerine neden olmuştur (Jafari vd. 

2008, Dordevic vd. 2015). 

 

Enkapsülasyon prosesi için kullanılan en yaygın protein jelatindir. Ancak, son yıllarda 

peynir altı suyu proteini konsantresi, yağsız süt tozu ve kazeinatlar gibi süt proteinleri, 

uçucu bileşenlerin enkapsülasyonunda potansiyel olarak görülmüş ve yaygın olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu proteinler yağ-su ara yüzeyinde adsorpsiyon ve yayılma 

aracılığıyla, yağ damlacıklarının etrafında dayanıklı çoklu katman oluşturarak ve ayrıca 

itme kuvvetlerinin yardımıyla kararlı emülsiyonlar oluşturur. Bu durum enkapsülasyon 

prosesi için oldukça kritiktir (Jafari vd. 2008). 

 

Nişastanın suda çözünürlüğünün düşük olması nedeniyle kaplama materyali olarak 

kullanımı sınırlıdır. Bu nedenle kimyasal ve fiziksel prosesler ile yapısı modifiye 

edilmiştir. Aroma maddelerini emülsifiye edebilmesi için kaplama materyali olarak 

kullanılan polimer içerisinde lipofilik ve hidrofilik gruplar bulunmalıdır. Nişasta, 

oktenil süksinik anhidrit ile kısmi olarak hidrolize edilerek hidrofobik oktenil zincirleri 

kazanır ve amfifil molekül formunu alır. Bu küçük yer değiştirmeler ürüne mükemmel 

salınım özellikleri ve emülsifiye etme özelliği sağlar (Shahidi ve Han 1993, Vincekovic 

vd. 2017). Maltodekstrin, hidrolize nişasta, püskürterek kurutma tekniği ile yaygın 

olarak kullanılan bir diğer kaplama materyalidir. Düşük maliyetlidir, nötr aroma ve 

düşük viskoziteye sahiptir ve çekirdek materyalini oksidasyona karşı korur. Ancak, bu 
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avantajlarının yanında emülsifiye etme özelliği çok düşüktür. Bu nedenle maltodekstrin 

tek başına kaplama materyali olarak kullanılmaz, farklı polimerler ile birlikte kullanımı 

söz konusudur (Dordevic vd. 2015). 

 

Trinh vd. (2015) tarafından trans-sinnemaldehit bileşeni kaplama materyali olarak 

maltodekstrin kullanılarak püskürterek kurutma tekniği ile enkapsüle edilmiş.  Trans-

sinnemaldehit ve maltodekstrin emülsiyonu oluşturabilmek için emülsifiye edici madde 

olarak sodyum kazeinat ve soya lesitini kullanılmıştır. İşlenmemiş trans-sinnemaldehit, 

emülsiyonlar ve mikrokapsüllerin Listeria innocua’a karşı olan antibakteriyel 

aktiviteleri karşılaştırılmıştır. Çalışma sonunda işlenmemiş trans-sinnemaldehitin 

Listeria innocua’a karşı sahip olduğu antimikrobiyel aktivitenin sodyum kazeinat 

kullanılarak elde edilen emülsiyon ve mikrokapsüllerde korunduğu görülmüştür. 

Oregano uçucu yağının püskürterek kurutma tekniği ile enkapsüle edildiği bir başka 

çalışmada kaplama materyali olarak akasya gamı, maltodekstrin ve modifiye nişasta 

kullanılmıştır (Gomes da Costa vd. 2013). Çalışmada oregano uçucu yağının 

mikroenkapsülasyon işlemi ile stabilizasyonu için bahsi geçen kaplama materyallerinin 

kulanılması önerilmiştir. Alves vd. (2014) Pterodon emarginatus meyvesinden elde 

edilen uçucu yağları akasya gamı ve maltodekstrin kullanarak püskürtmeli kurutucuda 

mikrokapsül haline getirmiştir. Çalışmada çok yüksek bir enkapsülasyon etkinliği (% 

98.63) oranına ulaşılmış, aromanın mikrokapsül içerisinde tutulması açısından da 

oldukça başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Lippia sidoides uçucu yağının enkapsüle 

edildiği bir başka çalışmada ise akasya gamı ve maltodekstrin farklı oranlarda 

karıştırılarak enkapsüle edilmiştir. Çalışmada en yüksek enkapsülasyon etkinliği akasya 

gamının kaplama materyali olarak tek başına kullanıldığı formülasyona aittir. Başka bir 

çalışmada çiya tohumu yağı, peynir altı suyu konsantresi/akasya gamı ve peynir altı 

suyu konsantresi/mesquite gamı kaplama materyali formülasyonları kullanılarak 

püskürterek kurutma tekniği ile enkapsüle edilmiştir. Çalışmada her iki kaplama 

materyali formülasyonunun da başarılı sonuçlar verdiği belirtilmiştir (Rodea-González 

vd. 2012). 
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2.6 Mayonez 

 

Mayonez, bütün dünyada kullanılan en eski ve en yaygın soslardan biridir. Yüzyıllardır 

insanlar tarafından tüketilmekte olup, ticari anlamda ilk kez 1900’lü yılların başında 

üretilmiştir (Harrison ve Cunningham 1985). 1917-1927 yılları arasında Amerika 

Birleşik Devletleri’nde oldukça popüler hale gelmiştir. Mayonezin birçok ülkede en 

popüler sos olduğu bilinmektedir (Gavahian vd. 2013). Geleneksel mayonez; yağ, 

yumurta sarısı, sirke ve baharat karışımından oluşur. Mayonez, yüksek yağ içeriği ve 

yumurta sarısında bulunan demirden dolayı lipit oksidasyonuna eğilimlidir (Depree ve 

Savage 2001, Jacobsen vd. 2001).  

 

Mayonez yarı-katı yapıda olup, su içerisinde yağ emülsiyonudur. Çok fazlı sistemlerde 

oksidasyon reaksiyonları ara yüzeye ilişkin bir fenomendir ve birçok faktörden 

etkilenebilir. Bunlar, yağ ve su fazlarının kimyasal bileşimi ve fizikokimyasal 

özellikleri, sürfaktan tipi ve yağ fazının yüzey alanı gibi faktörler olabilir (Kishk ve 

Elsheshetawy 2013). Mayonezde lipit oksidasyonunun oluşması raf ömrünün, aroma, 

renk ve besin değerlerinin azalmasına neden olur. Lipit oksidasyonunu kontrol altına 

almak için gıdalara sentetik antioksidanlar ilave edilir ve bunlar doğal koruyuculardan 

daha ekonomiktir (Ahmadi-Dastgerdi vd. 2017). Ancak BHA (bütillenmiş hidroksi 

anisol), BHT (bütillenmiş hidroksi toluen), TBHQ (tersiyer bütil hidrokinon) ve EDTA 

(etilen diamin tetra asetik asit) gibi koruyucuların kimyasal olması müşterilerde negatif 

bir algı oluşturmaktadır. Bu nedenle tıbbi ve aromatik bitkiler, doğal antioksidan ve 

antimikrobiyel olarak gıdalara ilave edilmektedir.  

 

Son yıllarda mayoneze baharat, uçucu yağ ve bitki ekstraktları ilave edilerek doğal 

koruyucuların kullanımına öncü olacak çalışmalar yapılmaktadır. Chatterjee ve 

Bhattacharjee (2015) karanfilden süperkritik ekstraksiyon yöntemi ile öjenol elde etmiş 

ve mayonez formülasyonuna ilave etmiştir. Öjenol ilave edilen mayonezin antioksidan 

aktivitesinin ve fenolik madde miktarının kontrol örneğine ve marketten alınan ticari bir 

mayoneze göre daha yüksek olduğu ifade edilmiştir. En önemlisi de mayonezlerin raf 

ömürleri arasındaki farktır. Marketten alınan mayonezin ve kontrol örneğinin 
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antioksidan aktivitelerinin ve fizikokimyasal özelliklerinin sırasıyla 30 günlük ve 90 

günlük depolamanın ardından düşüşe geçtiği görülmüştür. Öjenol ilave edilen 

mayonezin stabilitesi ise 6 aydan fazla sürmüştür. Mayonez içerisine doğal antioksidan 

olarak adaçayı (Salvia officinalis L.) ekstraktı ve sentetik antioksidan olarak da BHA 

ilave edilen bir çalışmada, adaçayı ekstraktı ilave edilen örneğin sentetik antioksidanlı 

mayonezden ve kontrol örneğinden daha iyi oksidatif stabilite gösterdiği ifade 

edilmiştir. Ayrıca adaçayı ekstraktı ilave edilen örneğin duyusal beğenisinin de diğer 

örneklerden daha yüksek olduğu görülmüştür (Rasmy vd. 2012). Gavahian vd. (2013) 

tarafından mayoneze farklı konsantrasyonlarda zenyan (Carum copticum) uçucu yağı 

ilave edilmiş ve uçucu yağın mayonez içerisindeki etkisi BHA ve BHT’nin yaptığı 

etkiyle karşılaştırılmıştır. Uçucu yağ konsantrasyonu arttıkça mayonezlerin oksidatif 

stabilitesi artmış ve zenyan uçucu yağının sentetik antioksidanlardan daha etkin olduğu 

ifade edilmiştir. 

 

Mayonez oksidatif bozulmalara açık olduğu gibi mikrobiyolojik açıdan da risk 

oluşturan bir üründür. Endüstriyel mayonezlerde pastörize yumurta sarısı kullanıldığı 

için insan sağlığı açısından risk oluşturmamaktadır. Ancak ev yapımı mayonezler 

özellikle Salmonella açısından tehlikelidir. Bunun yanında mayonez tek başına risk 

oluşturmasa bile diğer gıdalarla karıştırıldığında ortam pH’sı yükseldiği için tehlikeli 

olabilmektedir. Mayonez ile yapılmış olan ve ısıl işlem görmeyen salata vb. ürünler 

bunun için tipik örnektir.  Bu ürünler uygun şekilde paketlenmez ve depolanmaz ise 

tehlike daha kritik düzeylere ulaşabilmektedir. 

 

Mayoneze doğal antimikrobiyel maddelerin ilave edilmesi çoklu-bariyer teknolojisi 

olarak değerlendirilebilir. Çoklu-bariyer teknolojisi gıdaların duyusal kalitesini, 

mikrobiyolojik stabilitesini, ekonomik ve besleyici değerini artırmak için birleştirilmiş 

koruyucu tedbirlerin uygulanması olarak tanımlanabilir. Genellikle gıdaların 

korunmasında kullanılan bariyerler sıcaklık, su aktivitesi, asitlik, redoks potansiyeli, 

koruyucular ve laktik asit bakterileri gibi rekabetçi mikroorganizmalardır (Lima da 

Silva ve de Melo Franco 2012). Salmonella ve diğer mikroorganizmaların mayonez, 

salata sosu ve bu soslarla yapılan salatalarda kontrol altına alınabilmesi için doğal 
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antimikrobiyeller bu ürünlerde ek bariyer olarak kullanılabilir (Lima da Silva ve de 

Melo Franco 2012). 

 

Leuschner ve Zamparini (2002) mayonez içerisine sarımsak, zencefil, hardal ve karanfil 

baharatı ilave ederek mayonez örneklerinde Escherichia coli 0157 ve Salmonella 

enterica serovar gelişimini izlemiştir. Sarımsak ve karanfil mayonez içerisinde her iki 

bakteriye karşı bakteriostatik ve bakterisidal etki göstermiştir. Hardal ve zencefil ise bu 

mikroorganizmalara karşı sınırlı oranda bakteriostatik etki göstermiştir. Duyusal 

değerlendirmede sarımsak ilave edilen mayonez daha çok beğenilmiştir. Monu vd. 

(2016) karanfil, tarçın ve kekik uçucu yağlarının ve bu yağların etken maddeleri olan 

trans-sinnemaldehit, sinnamik asit, öjenol, karvakrol ve timolün antimikrobiyel 

aktivitesini Torulaspora delbrueckii, Candida krusei, Schizosaccharomyces pombe ve 

Zygosaccharomyces bailii mayalarına karşı test etmiş ve bu mayalara karşı etkili 

olanları salata sosuna ilave etmiştir. Salata sosu içerisinde trans-sinnemaldehit, S. 

pombe ve Z. bailii mayalarına karşı inhibe edici özellik göstermiştir.  
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

3.1 Materyal 

 

Çalışmada kullanılan fesleğen uçucu yağı (Ocimum basilicum L., cormoric tip, refraktif 

indeks: 1.512 - 1.590, d: 0.9560 g/cm
3
) Sigma Aldrich (Sigma–Aldrich, Steinheim, 

Almanya) firmasından temin edilmiştir. Araştırmada kullanılan kaplama 

materyallerinden olan akasya gamı ve maltodekstrin (dekstroz eşdeğeri: 13-17) Sigma 

Aldrich firmasından, peynir altı suyu izolatı BİPro (BİPro USA, Minnesota, ABD) 

firmasından tedarik edilmiştir. Hekzan HPLC saflığında olup, su ve metanol Fischer 

Scientific (Fisher Scientific Co., Fair Lawn, New Jersey, ABD) firmasından 

sağlanmıştır. Çalışmada kullanılan standartlar (estragol, linalol, trans-sinnemaldehit, 

limonen, 1,8-sineol, öjenol, hekzanal,) Sigma Aldrich (Sigma–Aldrich, Steinheim, 

Almanya) ve Fluka (Steinheim, Almanya) firmalarından temin edilmiştir. 

Mikrobiyolojik analizlerde kullanılan besiyerleri Merck (Merck, Darmstadt, Almanya) 

firmasının ürünü olup, analizlerde kullanılan kimyasallar analitik saflıktadır.  

 

3.2 Yöntem 

 

3.2.1 Fesleğen uçucu yağının bileşimi 

 

Fesleğen uçucu yağının (FUY) bileşimi, alev iyonlaştırmalı dedektör (7890A, Agilent 

Technology Inc., Santa Clara, CA, ABD) ve seçici kütle dedektörü (MSD 5975C, 

Agilent Technology Inc., Santa Clara, CA, ABD) ile kombine edilmiş gaz kromatografi 

cihazında tespit edilmiştir. Kolon, DB-624 (30 m, 0.25 mm iç çap ve 1.4 µm film 

kalınlığı) olup, (J&W Scientific, Folsom, CA, ABD) kapiller kolondur ve her iki 

dedektörde örneği aynı anda analiz eden numune bölücü kullanılmıştır. Fırın sıcaklığı 

programlı olarak 40 °C’da 5 dk. bekletilmiş daha sonra 3 °C/dk. sıcaklık artışı ile 110 

°C’a yükseltilmiş ve ardından 4 °C/dk. sıcaklık artışı ile 150 °C’a ulaşmıştır. Daha 

sonra 10 °C/dk. sıcaklık artışı ile fırın sıcaklığı 210 °C’a çıkartılmış ve bu sıcaklıkta 12 

dk. bekletilmiştir. Enjeksiyon ve dedektör bloklarının sıcaklıkları 250 °C’dur. Taşıyıcı 
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gaz olarak helyum kullanılmış olup, akış hızı 1.0 mL/dk.’dır. Fesleğen uçucu yağı 1/50 

oranında metanol ile seyreltilmiş ve 1:100 split (bölme) oranı kullanılarak sisteme 

enjekte edilmiştir. İyon kaynağı sıcaklığı 230 °C olup, enerji iyonlaşması 70 eV’dir. 

Uçucu bileşenlerin tanımlanmasında n-alkan standartlarının sisteme verilmesiyle elde 

edilen Kováts indeksi (KI) değerleri kullanılmıştır. Aynı zamanda FUY’un etken 

bileşenleri olan estragol, 1,8-sineol, linalol ve α-bergamotten standartları da sisteme 

verilmiştir. Teşhiste ayrıca GC/MS (gaz kromatografi/kütle spektrometresi) sisteminin 

Wiley 10/NIST 14 kütüphanelerinden yararlanılmıştır (Kiralan vd. 2012). Analiz 3 

tekerrür halinde uygulanmıştır. 

 

3.2.2 FUY emülsiyonlarının hazırlanması 

 

Çalışmada kaplama materyali olarak akasya gamı (AG), maltodekstrin (MD) ve peynir 

altı suyu proteini izolatı (PPİ) kullanılmıştır. Bu kaplama materyalleri kullanılarak dört 

farklı formülasyon oluşturulmuş olup, formülasyonlar aşağıdaki gibidir.  

 Akasya gamı (AG) 

 Akasya gamı: Peynir altı suyu proteini izolatı (1:1, m/m) (AG:PPİ) 

 Akasya gamı: Peynir altı suyu proteini izolatı: Maltodekstrin (1:1:1, m/m/m) 

(AG:PPİ:MD)  

 Peynir altı suyu proteini izolatı: Maltodekstrin (1:1, m/m) (PPİ:MD)  

 

Emülsiyonların kuru madde içeriği % 30 olup, FUY ve kaplama materyali oranı 

sırasıyla 1:4 (m/m) şeklinde belirlenmiştir.  Kaplama materyalleri damıtık suda 

çözündürülüp moleküllerin tam olarak doyması için oda sıcaklığında bir gece 

bekletilmiştir. Ardından rotor-statör kullanılarak (Ultra-Turrax IKA T18 basic, 

Wilmington, ABD) 16000 rpm hızda mekanik karıştırma işlemiyle FUY yavaşça 

çözeltiye ilave edilmiş (ilk 30 s) ve emülsiyon 5 dk. boyunca homojenizasyon işlemine 

tabi tutulmuştur.  
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FUY ve kaplama materyali oranının 1:4 (m/m) olarak seçiminde uçucu yağların 

enkapsülasyonu ile ilgili yapılmış çalışmalar göz önünde bulundurulmuştur. Bu oranın 

genelde başarılı sonuçlar verdiği literatür bilgilerinden anlaşılmıştır. Emülsiyonların 

kuru madde içeriğinin belirlenmesinde de daha önce yapılmış çalışmalar dikkate 

alınarak % 20 ve % 30 değerleri kullanılmıştır. Yapılan ön denemelerde kuru madde 

oranı % 30 olan formülasyonların daha yüksek mikrokapsül verimine sahip olduğu 

görülmüş ve çalışmaya % 30 kuru madde oranı ile devam edilmiştir. Çalışmanın 

başlangıcında 6 farklı kaplama materyali formülasyonu oluşturulmuştur. Yukarıdaki 

formülasyonların dışında PPİ ve AG:MD (1:1, m/m) emülsiyonları da hazırlanmıştır. 

Bu formülasyonlardan PPİ’nin özellikle enkapsülasyon etkinliğinin çok düşük olması 

neniyle kullanılamayacağına karar verilmiştir. AG:MD formülasyonu ise PPİ:MD 

formülasyonu ile yakın enkapsülasyon etkinliği ve mikrokapsül verimi değerlerine 

sahiptir. Literatürde PPİ:MD formülasyonunun AG:MD formülasyonuna göre daha az 

kullanıldığı görülmüş olup, böylece çalışmaya PPİ:MD formülasyonu ile devam 

edilmiştir.  

 

3.2.3 FUY emülsiyonlarının karakterizasyonu 

 

3.2.3.1 Emülsiyonların viskozitesinin ölçülmesi 

 

Yeni hazırlanmış emülsiyonların viskozitesinin belirlenmesi için Ares reometre (TA 

Instruments, New Castle, Delaware, ABD) kullanılmış olup, ölçümlerde silindirik 

sensörden yararlanılmıştır. Silindirik sensörün hazne çapı; 34 mm, rotor çapı; 32 mm ve 

rotor uzunluğu; 35 mm’dir. Analiz iki tekerrür şeklinde yürütülmüş olup örneklerin 

viskozitesi ve kayma gerilimi (τ) (Pa) verileri; 25 °C sıcaklıkta ve 1-500 s
-1 

kayma hızı 

(γ) aralığında elde edilmiştir. Elde edilen verilerin determinasyon katsayısı (R
2
), kıvam 

indeksi (Pa.s
n
) (K) ve akış davranış indeksi (n) değerlerini belirlemek amacıyla aşağıda 

verilen Power Law (üslü yasa) eşitliği kullanılmıştır.  
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3.2.3.2 Emülsiyonların partikül büyüklüğü analizi 

 

Emülsiyonlar hazırlandıktan hemen sonra partikül büyüklüğü dağılımı ölçülmüştür. 

Emülsiyonların partikül büyüklüğü dağılımı Mastersizer 2000 cihazında (model Hydro 

2000 MU, Malvern Instruments, Malvern, İngiltere) lazer ışık saçınım tekniğiyle 

belirlenmiştir. Mikrokapsüllerin yüzey alanı ortalama (D32) parçacık boyutu verileri 

birbirini takip eden istikrarlı ölçümlerle elde edilmiştir. Analiz iki tekerrürlü olacak 

şekilde gerçekleştirilmiştir. 

 

3.2.4 Püskürterek kurutma işlemi 

 

FUY emülsiyonları, 0.7 mm çaplı nozul ile kombine edilmiş laboratuvar tipi 

püskürtmeli kurutucuda (Buchi Mini Spray Dryer B-290, Flawil, İsviçre) kurutulmuş ve 

FUY mikrokapsülleri elde edilmiştir. Sistemin inlet sıcaklığı: 150 °C, besleme hızı: 3 

mL/dk., hava püskürtme hızı: 667 L/h ve kurutucu hava akış hızı: 35 m
3
/h’tir. FUY 

mikrokapsülleri elde edildikten sonra ışık geçirmeyen şişelerde -18 °C’da 

depolanmıştır. 

 

Proses koşullarının belirlenmesi için öncelikle farklı inlet sıcaklığı ve besleme 

hızlarında ön denemeler yapılmıştır. Ön denemede kullanılan inlet sıcaklıkları; 130, 150 

ve 170 °C iken, besleme hızları 1.5, 3, 6, 7.5 ve 10 mL/dk.’dir. Deneme şartları olarak 

bu parametrelerin belirlenmesinde literatürden yararlanılmıştır. En uygun (optimum) 

parametrelerin belirlenebilmesi için mikrokapsül verimi ve enkapsülasyon etkinliği 

değerleri karşılaştırılmıştır. En yüksek mikrokapsül verimi ve enkapsülasyon etkinliği 

değerlerinin 150 °C inlet sıcaklığı ve 3 mL/dk. besleme hızı değerlerinde elde edildiği 

görülmüştür. 
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3.2.5 FUY Mikrokapsüllerinin karakterizasyonu 

 

3.2.5.1 Mikrokapsül verimi 

 

Mikrokapsül verimi (%), püskürterek kurutma işleminden sonra elde edilen partikül 

ağırlığının sisteme beslenen emülsiyonun katı madde ağırlığına oranıdır. 

 

3.2.5.2 Mikrokapsüllerin nem içeriği 

 

Mikrokapsüllerin nem içeriğinin belirlenmesi için 0.5 g örnek tartılmış ve 102 °C’da 

etüvde sabit ağırlığa gelinceye kadar bekletilmiştir. Ağırlık farkından yararlanılarak 

partiküllerin sahip olduğu nem hesaplanmıştır (AOAC 1996). Analiz üç tekerrür 

şeklinde yürütülmüştür. 

 

3.2.5.3 Mikrokapsüllerin ıslanabilirlik analizi 

 

Mikrokapsüllerin ıslanabilirlik analizi için Jinapong vd. (2008) tarafından kullanılan 

yöntem uygulanmıştır. 250 mL’lik bir behere 100 mL damıtık su (25±1 °C) ilave 

edilmiştir. Beherdeki su yüzeyinin 10 cm üstünden 0.1 g mikrokapsül suya bırakılmış 

ve aynı anda zaman ölçer çalıştırılmıştır. Partiküller tamamen ıslanıncaya kadar geçen 

zaman (s) kaydedilmiş ve analiz üç tekerrürlü olacak şekilde uygulanmıştır.  

 

3.2.5.4 Mikrokapsüllerin suda çözünürlük indeksi analizi 

 

Mikrokapsüllerin suda çözünürlük indeksinin (%) belirlenmesinde Botrel vd. (2012) ile 

Syah vd. (2016) tarafından kullanılan yöntemlerden yararlanılmıştır. Yaklaşık 0.5 gram 

mikrokapsül tartılmış ve üzerine 25 mL damıtık su ilave edilmiştir. Karışım vorteks 

yardımıyla karıştırıldıktan sonra 37 °C’da çalkalamalı su banyosunda, 150 rpm hızda 30 

dk. bekletilmiştir (Nüve St 30, Ankara, Türkiye). Daha sonra karışım 2600 rpm’de 5 dk. 

santrifüj (Hettich, Universal 320, Kirchlengern, Almanya) edilmiştir. Santrifüj 
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işleminden sonra üst fazdan 20 mL alınarak önceden sabit tartıma getirilmiş cam Petri 

kabında 102 °C’da 5 h bekletilmiştir. Ağırlık farkının başlangıçta kullanılan miktarına 

oranlanması ile mikrokapsüllerin suda çözünürlük indeksleri elde edilmiştir. Analiz üç 

tekerrür halinde yapılmıştır. 

 

3.2.5.5 Mikrokapsüllerin enkapsülasyon etkinliği analizi 

 

Mikrokapsüllerin enkapsülasyon etkinliğini (EE) hesaplayabilmek için öncelikle 

mikrokapsüllerin toplam yağ içeriği ve yüzey yağ içerikleri bulunmuştur. Daha sonra 

aşağıdaki eşitlikten yararlanılarak EE etkinliği hesaplanmıştır. Analizler üç tekerrürlü 

olacak şekilde yürütülmüştür. 

 

   
                                    

                  
     

 

Toplam yağ içeriğinin belirlenmesinde Li ve Lu (2016) ile de Barros Fernandes vd. 

(2016) tarafından geliştirilen yöntemler kullanılmıştır. 0.5 g mikrokapsül deney tüpüne 

tartılmış ve üzerine 45 °C’da 10 mL damıtık su ilave edilmiştir. Mikrokapsüller suda 

tamamen çözülünceye kadar vorteks yardımıyla karıştırılmış ve ardından örneklere 

Sonupuls HD 2070 modeli ultrasound cihazı yardımıyla (Bandelin, Almanya)  2 dk. 

boyunca % 80 salınım (amplitude) değerinde sonikasyon işlemi uygulanmıştır (20 kHz, 

160 W). Ardından mikrokapsül-su karışımı 50 mL’lik Falkon tüpüne alınmış ve üzerine 

10 mL hekzan ilave edilmiştir. Tüpler 1 dk. boyunca vortekste karıştırılmış ve 45 °C’da 

150 rpm hızda 30 dk. boyunca çalkalamalı su banyosunda (Nüve St 30, Ankara, 

Turkey) bekletilmiştir. 30 dk. sonra örnekler su banyosundan alınıp oda sıcaklığına 

soğutulmuş ve daha sonra 9000 rpm hızda 10 dk. santrifüj (Hettich, Universal 320, 

Kirchlengern, Almanya) edilmiştir. Santrifüj işleminden sonra üstteki hekzan fazı alınıp 

gerekli seyreltmeler yapılarak 200 nm dalga boyunda UV-vis spektrofotometrede 

(Hitachi, U-2800A, Tokyo, Japonya) absorbans değerleri kaydedilmiştir. 

Mikrokapsüllerin toplam yağ içeriği aynı dalga boyunda fesleğen uçucu yağına ait 

standart eğri kullanılarak hesaplanmıştır. 
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Mikrokapsüllerin yüzey yağ içeriğinin belirlenmesi için Penbunditkul vd. (2012) ve 

Bringas-Lantigua vd. (2011) tarafından kullanılan yöntemler modifiye edilmiştir. 0.5 g 

mikrokapsül deney tüpüne tartılmış ve üzerine 5 mL hekzan ilave edilip 3 dk. boyunca 

vorteks yardımıyla yaklaşık 2000 rpm hızda karıştırılmıştır. Karışım daha sonra filtre 

kağıdından (Whatman 40) süzülmüş ve kalan kısım 10 mL hekzan ile yıkanmıştır. Elde 

edilen ekstraktın 200 nm dalga boyunda UV-vis spektrofotometrede (Hitachi, U-2800A, 

Tokyo, Japonya) absorbansı ölçülmüştür. Mikrokapsüllerin toplam yağ içeriği aynı 

dalga boyunda fesleğen uçucu yağına ait standart eğri kullanılarak hesaplanmıştır. 

 

3.2.5.6 Mikrokapsüllerin morfolojik özellikleri 

 

Örneklerin partikül morfolojisi taramalı elektron mikroskobu (Zeiss Evo 40 series; Carl 

Zeiss, Oberkochen, Almanya) kullanılarak incelenmiştir. Mikrokapsüllerin görüntüsü 

20 kV hızlandırıcı voltaj altında ve 2000X-10000X büyütme oranları kullanılarak elde 

edilmiştir. Örneklerin görüntü analizi için 1 inç çap ve 1 cm yüksekliğe sahip stublar 

kullanılmıştır. Partiküller stub üzerindeki çift taraflı yapışkan karbon bant üzerine 

tutturulmuş ve vakum altında altın ile kaplanmıştır (Emitech K550X; Quorum 

Technologies, East Sussex, İngiltere).  

 

Mikrokapsüllerin partikül büyüklüğü dağılımı Mastersizer 2000 cihazında (model 

Hydro 2000 MU, Malvern Instruments, Malvern, İngiltere) lazer ışık saçınım tekniğiyle 

belirlenmiştir. Mikrokapsüller saf su içerisinde karıştırılarak çözündürülmüş ve birbirini 

takip eden istikrarlı ölçümler kaydedilmiştir. Mikrokapsüllerin yüzey alanı ortalama 

(D32) parçacık boyutu verileri elde edilmiştir. 

 

3.2.5.7 Mikrokapsüllerin diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC) analizi 

 

FUY mikrokapsüllerinin termal davranışları Perkin-Elmer Diamond diferansiyel 

taramalı kalorimetre (DSC) cihazı (Perkin-Elmer, Norwalk, Connecticut, ABD) 

kullanılarak belirlenmiştir. Yaklaşık 5 mg örnek tartılarak 40 μL’lik alüminyum kaplara 
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konulmuş ve 10 °C/dk. ısıtma hızı ile 300 °C’a kadar ısıtılmıştır. Analizler azot gazı 

altında (20 mL/dk.) yapılmış ve boş olan alüminyum kap referans olarak kullanılmıştır. 

 

3.2.5.8 Mikrokapsüllerin in vitro salım analizi 

 

FUYM’un in vitro salım analizi diyaliz yöntemi kullanılarak yürütülmüş ve bu amaçla 

yüksek molekül ağırlığı ayırma sınırına sahip membran kullanılmıştır (Pur–A–Lyzer
TM

 

Maxi Dialysis Kit, 3.5 kDa MWCO, Sigma Aldrich, Almanya). Analizde Tavares vd. 

(2016) tarafından kullanılan yöntemden yararlanılmıştır. Diyaliz kitinin içerisine 70 mg 

FUYM tartılmış ve üzerine 2 mL etanol ilave edilmiştir. Daha sonra diyaliz kiti 70 mL 

etanol içeren şişe içerisine yerleştirilmiş ve şişenin ağzı etanolün buharlaşmasını 

önlemek amacıyla sıkıca kapatılmıştır. Daha sonra örnekler 37 °C sıcaklığa ve 100 rpm 

çalkalama hızına sabitlenmiş olan su banyosunun (Nüve St 30, Ankara, Türkiye) 

içerisine yerleştirilmiştir. FUYM’un salım davranışı 48 h boyunca izlenmiştir. Salınım 

ortamındaki FUY miktarını belirlemek için gaz kromatografi/kütle spektrometresi 

(GC/MS) kullanılmıştır. Bunun için şişelerden belirli aralıklar ile 2 mL örnek alınmış ve 

örneklerin orjinal hacminin korunması için 2 mL etanol şişelere ilave edilmiştir. GC/MS 

analizinde FUY’un bileşimi analizinde (bölüm 3.2.1) kullanılan cihaz, kolon ve 

operasyon şartları kullanılmıştır. Aynı şartlarda elde edilen estragol eğrisi kullanılarak 

mikrokapsüllerden salınan estragol miktarı hesaplanmıştır. 

 

3.2.5.9 Mikrokapsüllerin aroma analizi 

 

FUY mikrokapsüllerinin aroma analizinde GC/MS cihazından yararlanılmış olup 

FUY’un bileşimi analizinde (bölüm 3.2.1) kullanılan cihaz ve kolon kullanılmıştır. Bu 

analizde farklı olarak tepe boşluğu–katı faz mikro ekstraksiyonu  (head space–solid 

phase microextraction, HS-SPME) tekniği kullanılmıştır. 0.25 g mikrokapsül head 

space vialine (20 mL) tartılmış ve üzerine 1 mL saf su ilave edilip ağızları PTFE-silikon 

kaplı septum kapaklar ile kapatılmıştır (Agilent Technology Inc., Santa Clara, CA, 

ABD). Mikrokapsüller suda çözülünceye kadar vorteks yardımıyla yaklaşık 2000 rpm 

hızda karıştırılmıştır ve aroma bileşenlerinin ekstraksiyonu için 85 µm’lik 
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Karboksen/Polidimetilsiloksan (CAR/PDMS) fiber kullanılmıştır. Head space vialleri 

aroma maddelerinin uçucu hale gelmesi için cihazın blok ısıtıcısında (Supelco, 

Bellefonte, PA, ABD) 45 °C’da 30 dk. bekletilmiştir. Daha sonra fiber, vial içerisine 

daldırılarak 1 h bekletilmiş ve böylece vialin tepe boşluğunda bulunan uçucu 

bileşenlerin fiber üzerine adsorpsiyonu sağlanmıştır. Ardından vialden çıkarılan fiber 

GC/MS sistemine 250 °C’da 10 dk. boyunca enjekte edilmiştir (split 1:10).  GC şartları 

ve uçucu bileşenlerin tanımlanması bölüm 3.2.1’de belirtildiği gibi yapılmıştır. Örnekler 

üç tekerrür halinde analiz edilmiştir. 

 

3.2.6 FUY ve FUY mikrokapsülünde yapılan analizler 

 

Bu bölümdeki analizler FUY’a ve yalnızca model ürüne ilave edilecek olan 

mikrokapsül formülasyonuna uygulanmıştır.  

 

3.2.6.1 Toplam fenolik madde analizi 

 

Toplam fenolik madde miktarı tayini için Folin-Ciocalteau yöntemi kullanılmıştır 

(Singleton ve Rossi 1965). Analiz için % 7.5’lik sodyum karbonat çözeltisi ve % 10’luk 

Folin-Ciocalteau çözeltisi hazırlanmıştır. Yaklaşık 0.2 g FUY deney tüpüne tartılıp 

üzerine 10 mL hekzan ilave edilmiş ve vorteks yardımıyla şiddetli şekilde 

karıştırılmıştır. Daha sonra karışımın üzerine 10 mL metanol-su (4:1, v/v) karışımı ilave 

edilmiştir. Örnek vorteks yardımıyla 2000 rpm hızda 30 dk. boyunca karıştırılıp 

santrifüj tüpüne alınmış ve ardından 9000 rpm hızda 15 dk. santrifüj işlemine tabi 

tutulmuştur (Hettich, Universal 320, Kirchlengern, Almanya). Daha sonra alt fazdan 

(metanol-su) 0.5 mL alınıp deney tüpüne aktarılmıştır. Ekstraktın üzerine 2.5 mL Folin-

Ciocalteau çözeltisi ilave edilip 5 dk. boyunca karanlıkta bekletilmiştir. 5 dk. bekleme 

süresinin ardından 2 mL sodyum karbonat çözeltisi ilave edilmiş ve karışım 50 dk. 

boyunca karanlıkta bekletilmiştir. Örneklerdeki bulanıklığın giderilebilmesi için 9000 

rpm’de 10 dk. santrifüj işlemi uygulanmıştır. Daha sonra örnek çözeltilerinin üst fazı 

alınarak UV-vis spektrofotometre (Hitachi, U-2800A, Tokyo, Japonya) yardımıyla 765 

nm dalga boyunda absorbansları kaydedilmiştir. Toplam fenolik madde miktarı gallik 
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asit eşdeğer gramı cinsinden “mg GAE/g FUY” olarak verilmiştir. Gallik asit standart 

eğrisi oluşturabilmek için farklı konsantrasyonlarda (0.01, 0.02, 0.03, 0.04 ve 0.045 

mg/mL) gallik asit çözeltileri hazırlanmış ve örnek çözeltilerinde olduğu gibi aynı 

işlemler uygulanmıştır. Elde edilen absorbans değerleri gallik asit konsantrasyonlarına 

karşılık grafiğe aktarılmış ve linear regresyon analizi uygulanmıştır. Böylece gallik asit 

standart eğrisi ve bu eğriyi tanımlayan bir denklem elde edilmiştir. 

 

FUY mikrokapsülünde yapılan toplam fenolik madde analizindeki farklılık ise 

ekstraksiyon işlemindedir. 1 g mikrokapsül örneğine 10 mL metanol-su (4:1, v/v) 

karışımı ilave edilmiş ve vorteks yardımıyla karışımın homejen olması sağlanmıştır. 

Daha sonra üzerine 10 mL hekzan ilave edilmiştir. Karışım vorteks yardımıyla 2000 

rpm hızda 30 dk. boyunca karıştırılıp santrifüj tüpüne alınmış ve ardından 9000 rpm 

hızda 10 dk. santrifüj işlemine tabi tutulmuştur (Hettich, Universal 320, Kirchlengern, 

Almanya). Daha sonra üst fazdan (metanol-su) 0.5 mL alınarak analizde kullanılmıştır. 

 

3.2.6.2 Antioksidan aktivite analizi 

 

Antioksidan aktivite analizinde Ramadan ve Moersel (2006) tarafından önerilen yöntem 

izlenmiş olup, analizde DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) radikali kullanılmıştır. 

DPPH radikali 90X10
-6 

M derişime (konsantrasyon) sahip olacak şekilde toluen 

içerisinde çözündürülmüştür. Yaklaşık 0.25 g FUY tartılmış ve toluen ilave edilerek 10 

mL’ye tamamlanmıştır. Daha sonra FUY-toluen çözeltisinden 0.1 mL alınmış ve 3.9 

mL DPPH çözeltisi ile karıştırılmıştır. Örnekler karanlık bir ortamda 60 dk. bekletilmiş 

ve daha sonra 517 nm’deki absorbans değerleri UV-vis spektrofotometrede (Hitachi, U-

2800A, Tokyo, Japonya) okunmuştur.  DPPH radikali yakalama aktivitesi trolox (6-

hidroksi-2,5,7,8-tetrametilkroman-2-karboksilik asit) cinsinden “mg trolox/g FUY” 

olarak verilmiştir. Trolox standart eğrisi oluşturabilmek için farklı konsantrasyonlarda 

(0.003, 0.005, 0.013, 0.025, 0.038 ve 0.051 mg/mL) trolox çözeltileri hazırlanmış ve 

örnek çözeltilerinde olduğu gibi aynı işlemler uygulanmıştır. Elde edilen absorbans 

değerleri trolox konsantrasyonlarına karşılık grafiğe aktarılmış ve linear regresyon 
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analizi uygulanmıştır. Böylece trolox standart eğrisi ve bu eğriyi tanımlayan bir 

denklem elde edilmiştir. 

 

FUY mikrokapsülünde yapılan antioksidan aktivite analizinde ise 1.25 g mikrokapsül 

tartılmıştır. Daha sonra 10 mL damıtık su ilave edilerek karıştırılmıştır. Ardından 10 mL 

toluen ilave edilmiş ve 30 dk. boyunca 2000 rpm hızda karıştırılmıştır. Daha sonra alt 

fazdan (toluen fazı) ekstrakt örneği alınarak analize yukarıda ifade edildiği gibi devam 

edilmiştir. 

 

3.2.6.3 Antimikrobiyel aktivite analizi 

 

Escherichia coli (biyotip 1) ve Salmonella Typhimurium (ATCC 14028) kültürleri 

Ankara Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü mikrobiyoloji laboratuvarından temin 

edilmiştir. Fesleğen uçucu yağı (FUY) ve FUY mikrokapsülü için minimum inhibisyon 

derişimi (konsantasyon) (MİK) ve minimum bakterisidal derişimi (konsantasyon) 

(MBK) değerleri Hill vd. (2013) tarafından önerilen yöntem kullanılarak elde edilmiştir. 

Kültürlerin inaktivasyonu ve geliştirilmesi için tryptic soy broth (TSB) besiyeri 

kullanılmıştır. Standart inokülümde bulunan toplam bakteri sayısını belirlemek için 

uygun seyreltmeler yapılmıştır. Bu seyreltmelerden yayma yöntemi ile PCA (Plate 

Count Agar) besiyerine ekim yapılmış ve daha sonra Petri kutuları 37 °C’da 24 h 

inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyonun ardından koloni sayımı yapılmış ve toplam 

bakteri sayısı hesaplanmıştır. E. coli ve S. Typhimurium için standart inokülümdeki 

bakteri sayısı sırasıyla 9.80 ve 9.35 Log KOB/mL bulunmuştur.  

 

FUY etanol çözeltisi içerisinde çözündürülmüştür. Etanol çözeltisi; dimetil sülfoksit 

(DMSO) (% 1), tween 20 (% 5) ve etanol (% 94) karışımından oluşmaktadır 

(Moghaddam vd. 2013). FUYM ise su:etanol çözeltisi (1:1, v/v) içerisinde 

çözündürülmüştür. MİK analizi 4 mL’lik plastik küvetlerde yapılmıştır. Öncelikle 

küvetlere 2 mL TSB ilave edilmiş ve ardından besiyerlerine 0.1’er mL kültür inoküle 

edilmiştir (E. coli ve S. Typhimurium'un mikrobiyel yükleri: 3 Log KOB/mL). Daha 

sonra vorteks yardımıyla iyice karışmaları sağlanmıştır. E. coli için test edilen FUY ve 
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mikrokapsül derişimleri (konsantrasyon) sırasıyla 350-600 ve 600-1440 µg FUY/mL 

aralığındadır. S. Typhimurium için test edilen FUY ve mikrokapsül derişimleri ise 

sırasıyla 350-1000 ve 800-1200 µg FUY/mL arasında değişmiştir. Ayrıca etanol 

çözeltisi ve etanol-su karışımı da bu mikroorganizmalara karşı pozitif kontrol amacıyla 

test edilmiştir. Küvetlerin ağzı parafilm ile kapatılmış ve inkübasyondan önce 630 nm 

dalga boyunda UV-vis spektrofotometre (Hitachi, U-2800A, Tokyo, Japonya) 

yardımıyla absorbansları okunmuştur. Daha sonra küvetler 37 °C’da 24 saat 

inkübasyona bırakılmış ve inkübasyonun ardından tekrar absorbans değerleri 

okunmuştur. Absorbans değerinde ≤0.05 oranında değişim görülen küvette 

mikroorganizmanın inhibe olduğu kabul edilmiştir. MİK değeri, inkübasyondan sonra 

bir mikroorganizmanın gelişimini inhibe eden en düşük antimikrobiyel konsantrasyonu 

olarak kabul edilmiştir. Daha sonra inhibisyon gösteren küvetlerden 0.1 mL alınıp PCA 

besiyerine yayma yöntemi ile ekim yapılmıştır. Ekim yapılan Petri kutuları 37 °C’da 24 

h inkübasyona bırakılmış ve inkübasyon sonunda koloni gelişimi gözlenmeyen 

konsantrasyon bakterisidal olarak belirlenmiştir. Bakterisidal aktivite gösteren en düşük 

antimikrobiyel derişimi de minimum bakterisidal konantrasyonu (MBK) olarak 

belirlenmiştir. Analizler üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

 

3.2.7 FUYM’un mayonezde uygulanması ve mayonezlerin hazırlanması 

 

Çalışmada; kontrol, koruyucu içeren mayonez ve üç farklı oranda FUY mikrokapsülü 

(FUYM) içeren mayonezler olmak üzere 5 farklı mayonez kullanılmıştır. Kontrol 

örneğinin formülasyonu (Kontrol-Mayo): ayçiçek yağı (% 80), pastörize yumurta sarısı 

(% 9), doğal elma sirkesi (% 7), şeker (% 2), su (% 1.5) ve tuz (% 0.5) şeklindedir. 

Koruyucu içeren mayonez için (Koruyucu-Mayo) yukarıda verilen reçeteye ilave olarak 

% 0.075 oranında etilen diamin tetra asetik asit (EDTA) ve % 0.1 oranında potasyum 

sorbat (PS) ilave edilmiştir. Mikrokapsül içeren mayonezlerde ise orijinal reçeteye % 

0.3 (% 0.3 FUYM-Mayo), % 0.6 (% 0.6 FUYM-Mayo) ve % 0.9 (% 0.9 FUYM-Mayo) 

oranında FUYM ilave edilmiştir. İlave edilen mikrokapsül miktarı ayçiçek yağının 

miktarından düşülmüştür. İlk olarak yumurta sarısı, sirke, şeker, su ve tuz mikser 

yardımıyla yüksek devirde 30 s karıştırılmıştır (Artisan, KitchenAid, Michigan, ABD) 

(Koruyucu-Mayo yapımında kullanılan EDTA ve PS bu aşamada ilave edilmiştir). Daha 
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sonra mikser aynı devirde çalışmaya devam ederken (6 dk. 45 s) ayçiçek yağı yavaş 

yavaş su fazına ilave edilmiş ve yağ ilavesi tamamlandıktan sonra elde edilen emülsiyon 

1 dk. daha karıştırılarak mayonez elde edilmiştir. Mikrokapsül ilave edilen 

mayonezlerde mikrokapsüller yağ fazı içerisinde homojen olarak disperse edilerek 

mayonez hazırlanmıştır. Depolanmayan mayonez örnekleri analizlerden önce 4 °C’da 

bekletilmiştir. 

 

3.2.8 Mayonezde yapılan mikrobiyolojik analizler 

 

Mayonez örneklerine E. coli ve S. Typhimurium kültürleri inoküle edilerek, 

mayonezlerin formülasyonunda bulunan mikrokapsül ve koruyucuların bu 

mikroorganizmalara karşı antimikrobiyel etkileri karşılaştırılmıştır. Bölüm 3.2.6.3’te bu 

mikroorganizmalar ile ilgili bilgiler verilmiştir.  

 

0.1 mL E. coli ve S. Typhimurium kültürleri (TSB) 100 g mayonez örneğine inoküle 

edilmiş ve örnek homojen olacak şekilde karıştırılmıştır. Daha sonra steril numune 

kaplarına 5’er g mayonez tartılmış ve örnekler 25ºC’da depolanmıştır. Belirli zaman 

aralıklarında (0, 3, 6, 9, 24, 48 ve 72. saat) örnekler alınmış ve alınan örnekler tuzlu su 

çözeltisi (% 0.1 buffer saline) ile uygun konsantrasyonlara seyreltilmiştir. Daha sonra 

seyreltilen örneklerden 0.1’er mL alınarak VRB ve XLT4 besiyerlerine yayma yöntemi 

ile ekim yapılmıştır. 24 saatlik inkübasyondan (37 ºC) sonra koloni sayımı yapılmış ve 

sonuçlar Log KOB/g olarak verilmiştir. Analiz iki tekerrürlü ve her tekerrürden paralel 

2 ekim yapılarak yürütülmüştür. 

 

3.2.9 Mayonezin Depolanması  

 

Mayonez örnekleri 20 g olacak şekilde 50 mL’lik plastik tüplere tartılmış ve 25 °C’da 6 

hafta boyunca depolanmıştır. Yapılacak olan analizlere göre uygun aralıklar ile örnekler 

alınarak ilgili testler yapılmıştır. 
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3.2.9.1 Mayonezin duyusal analizi  

 

Mayonez örneklerinin duyusal analizinde 10 adet eğitimli panelist yer almıştır. 

Panelistler örnekleri görünüş, renk, koku, tat, tekstür ve genel kabul edilebilirlik 

açısından değerlendirmiş olup, değerlendirmede 9 puanlı hedonik skala kullanılmıştır 

(1=çok kötü, 9=çok iyi). Bütün örnekler iki tekerrürlü olarak test edilmiştir. Örnekler 

ağzı kapaklı plastik kaplara 5 g olacak şekilde tartılmış ve 3 haneli rakamlar ile rastgele 

numaralandırılmıştır. Örneklerin servis edilmesinde de rastgele dizilim söz konusudur. 

Panelistlerin örnekleri tattıktan sonra tat algısını yenilemeleri ve ağızlarını çalkalamaları 

için galeta ve su servis edilmiştir. Mayonezlerin duyusal değerlendirmesi duyusal analiz 

laboratuvarında gerçekleştirilmiştir.  

 

3.2.9.2 pH analizi 

 

pH analizi için bir beher içerisine 10 g mayonez örneği tartılmış ve üzerine 90 mL 

damıtık su ilave edilmiştir. Mayonez-su karışımı manyetik karıştırıcı ile homojen hale 

getirilmiştir. pH 4, pH 7 ve pH 10 tampon çözeltileri kullanılarak cihaz kalibre edilmiş 

ve pH-metre (Seven Compact pH-meter S220, Mettler Toledo AG, İsviçre) ile homojen 

örneğin pH değeri oda sıcaklığında ölçülmüştür. 

 

3.2.9.3 Mayonezde yapılan oksidasyon analizleri 

 

3.2.9.3.1 Peroksit değeri analizi 

 

Mayonezden yağın ekstrakte edilmesinde Altunkaya vd. (2013) tarafından kullanılan 

yöntem kullanılmıştır. Mayonez örnekleri -18 °C’da bir gece boyunca bekletilmiş ve 

ardından karanlık bir ortamda oda sıcaklığında çözülmesi sağlanmıştır. Daha sonra 

9000 rpm’de 15 dk. santrifüj edilerek yağ fazının su fazından ayrılması sağlanmıştır. 

Mayonezden ekstrakte edilen yağ kahverengi şişelere alınmış ve analiz edilinceye kadar 

-18 °C’da depolanmıştır. 
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Mayonez yapımında kullanılan ayçiçek yağının ve mayonezden elde edilen yağların 

peroksit değerleri AOCS Cd 8-53 yöntemine göre elde edilmiştir.  

 

3.2.9.3.2 Özgül absorbans değerleri analizi 

 

Mayonez yapımında kullanılan ayçiçek yağının ve mayonezden elde edilen yağların 

özgül absorbans değerleri (K232 ve K270) AOCS Ch 5-91 yöntemine göre elde edilmiştir. 

 

3.2.9.3.3 Yağ asiti dağılımı analizi 

 

Mayonez yapımında kullanılan ayçiçek yağının ve mayonezden ekstrakte edilen 

yağların yağ asiti metil esterleri IUPAC (1987)’a göre hazırlanmıştır. Yağ asidi metil 

esterlerinin analizi, FID detektör ve DB 23 kapiler kolonlu (30 m, 0.25 mm iç çap, 0.25 

µm film kalınlığı) (J&W Scientific, Folsom, CA, ABD) GC (Shimadzu, Kyoto, Japan) 

ile yapılmıştır. Enjektör ve dedektör sıcaklıkları sırasıyla 230 ve 240 °C’dur. Sıcaklık 

programlı çalışmada, fırın 40 °C sıcaklıkta 5 dk. bekletilmiştir, ardından 3 °C/dk. 

sıcaklık artış hızı ile 190 °C’a ısıtılmış ve bu sıcaklıkta 30 dk. bekletilmiştir. Helyum 

gazı 1 mL/dk. lineer akış hızında taşıyıcı gaz olarak kullanılmış ve 0.5 µL örnek 1:100 

split (bölme) oranı kullanılarak sisteme verilmiştir. Tanımlama işlemi için yağ asidi 

metil esterlerinin alıkonma zamanları referans standartların alıkonma zamanları ile 

kıyaslanmıştır. Yağ asidi bileşimleri yüzde (%) olarak verilmiştir. 

 

3.2.9.4 Aroma analizi 

 

Depolama boyunca mayonez örneklerinin aroma profilinde meydana gelen değişim ve 

FUY’un etken maddesi olan estragol üzerinden mikrokapsüllerin mayonez içerisindeki 

salımı GC/MS yardımıyla tespit edilmiştir. Analizde Hartvigsen vd. (2000) tarafından 

uygulanan yöntem kullanılmıştır. Head space ekstraksiyonu için mayonez örneklerinden 

4’er g tartılarak 20 mL’lik viallere konulmuş ve ağızları PTFE-silikon kaplı septum 

kapaklar ile kapatılmıştır (Agilent Technology Inc., Santa Clara, CA, ABD). Head 
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space vialleri aroma maddelerinin uçucu hale gelmesi için cihazın blok ısıtıcısında 50 

°C’da 15 dk. bekletilmiştir. Daha sonra fiber vial içerisine daldırılmış ve 1 saat 

bekletilerek, vialin tepe boşluğunda toplanan uçucu bileşenlerin fiber üzerine 

adsorpsiyonu sağlanmıştır. Ardından vialden çıkarılan fiber GC/MS sistemine 250 

°C’da 10 dk. boyunca enjekte edilmiştir (splitless, bölmesiz). GC şartları ise FUY’un 

bileşiminin belirlenmesindeki şartlar ile aynıdır. 

 

3.2.9.5 Mayonezin reolojik analizleri 

 

Mayonezlerin reolojik olarak değerlendirilmesi depolamanın 1. ve 43. günlerinde 

gerçekleştirilmiştir. Reolojik ölçümler Physica MCR 301 reometre (Anton Paar GmbH, 

Graz, Avusturya) kullanılarak gerçekleştirilmiş olup, sıcaklığın kontrol edilebilmesi 

için reometre cihazı sirkülasyonlu su banyosu ile kombine edilmiştir. Mayonez 

örneklerinin reolojik analizleri iki tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

 

3.2.9.5.1 Sabit kayma akış davranış özelliklerinin belirlenmesi 

 

Mayonez örneklerinin sabit kayma (steady shear) akış davranışlarının ölçülmesinde 

koni-plaka konfigürasyonu (çap:20 mm, koni açısı:4°) kullanılmıştır. Örneklerin 

viskozitesi ve 0.1-100 s
-1 

kayma hızı aralığında elde edilmiş ve ölçümler 25 °C’da 

gerçekleştirilmiştir (Chang vd. 2017). Analiz esnasında 6 s aralıklar ile toplam 20 veri 

alınmıştır. Elde edilen veriler Herschel-Bulkley modeline uygunluk göstermiştir.  

 

        
  

 

Burada τ: kayma gerilimi (Pa),   : akma gerilimi (Pa), K: kıvam indeksi (Pa. s
n
), γ: 

kayma hızı (s
-1

) ve n: akış davranış indeksidir. 
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3.2.9.5.2 Dinamik kayma akış davranış özelliklerinin belirlenmesi 

 

Mayonezlerin viskoelastik özellikleri 25 °C sıcaklıkta paralel plaka (25 mm çap) ve 1 

mm boşluk mesafesi kullanılarak elde edilmiştir. Öncelikle sabit bir frekansta (1 Hz) 

deformasyon testi (strain sweep) (% 0.01-1) yapılarak örneklerin bulunduğu lineer 

viskoelastik bölge (LVB) belirlenmiştir. LVB, modül değerlerinin sabitlendiği bölgedir 

ve bu bölgede belirlenen deformasyon değeri frekans kayma analizinde kullanılır. Daha 

sonra frekans taramasına geçilmiş olup işlem 0.1-100 Hz arasında gerçekleştirilmiştir 

(Chang vd. 2017). Frekans taramasından önce örnekler 10 dk. bekletilerek 

sıcaklıklarının dengelenmesi ve örneklerin rahatlaması sağlanmıştır. Rheoplus/32 V3.31 

yazılımı kullanılarak elastik modülü (G′), viskoz modülü (G′′) değerleri elde edilmiştir. 

 

3.2.9.6 Mayonezlerin damlacık büyüklüğü dağılımı analizi 

 

Bu analiz için 0.5 g örnek tartılıp 100 mL sodyum dodesil sülfat çözeltisi (% 0.2) ile 

seyreltilmiştir (Mattia vd. 2015). Daha sonra mayonezlerin damlacık büyüklüğü 

Mastersizer 2000 cihazında (model Hydro 2000 MU, Malvern Instruments, Malvern, 

İngiltere) lazer ışık saçınım tekniğiyle belirlenmiştir. Analizde kırılma indeksi (refraktif 

indeks) olarak ayçiçek yağı (1.46) ve su (1.33) kullanılmış olup, lazer engelleme oranı 

% 6-7 civarındadır. Örneklerin yüzey alanı ortalama (d32) parçacık boyutu verileri 

birbirini takip eden istikrarlı ölçümlerle elde edilmiştir. Analiz iki tekerrürlü olacak 

şekilde depolamanın 1. gününde ve 43. gününde gerçekleştirilmiştir. 

 

3.2.10 İstatistiki Değerlendirme 

 

Varyans analizi SAS istatistik programı kullanılarak yapılmıştır (Windows, ver. 21) ve 

değerler arasındaki önemli farklılıkların saptanmasında LSD (asgari önemli fark) testi 

kullanılmıştır (P<0.05).  
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

4.1 Fesleğen Uçucu Yağının Bileşimi 

 

Fesleğen Uçucu Yağı (FUY) bileşimi çizelge 4.1’de verilmiştir ve çizelgede görüldüğü 

üzere FUY’un temel bileşeni estragoldür (% 85.74). FUY’un estragol dışındaki temel 

bileşenleri 1,8-sineol (% 3.30), α-bergamotten (% 2.22) ve linaloldür (% 1.57). 

Moghaddam vd. (2014) tarafından yapılan bir çalışmada FUY’da yaklaşık % 88 

oranında estragol bulunmuştur. Bu çalışmada oran olarak estragol bileşenini metil 

öjenol, 1,8-sineol ve metoksi sinnemaldehit takip etmiştir. Pirbalouti vd. (2013) İran’da 

bulunan iki yerel fesleğen türü (yeşil ve mor) üzerinde araştırma yapmıştır. Her iki 

fesleğenin de esas bileşeni olan estragol, taze mor fesleğenden elde edilen uçucu yağda 

yaklaşık % 66 oranında bulunurken, taze yeşil fesleğenden elde edilen uçucu yağda 

yaklaşık % 45 oranında bulunmuştur.  Taze yeşil fesleğenin uçucu yağında geranial ve 

neral (sitral) bileşenleri sırası ile yaklaşık % 18 ve % 15 oranlarında bulunurken, mor 

fesleğenin uçucu yağında bu bileşenler eser miktarlarda bulunmuştur.  Hanif vd. (2017) 

tarafından yürütülmüş olan bir başka çalışmada ise FUY’un etken bileşeni linalol (% 

90.84) olup, bu bileşeni estragol (% 4.21) ve α-bergamotten (% 1.27) takip etmiştir. 

Konu ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde FUY’un bileşiminin bitkinin yetiştiği 

iklime, coğrafik koşullara, elde etme yöntemlerine ve bitkinin kemotipine göre büyük 

bir farklılık gösterdiği görülmüştür. 
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Çizelge 4.1 FUY bileşimi 

 

Bileşen KI FUY (%) 

α-Pinen 948 0.21±0.01 

Kamfen 968 0.05±0.00 

Sabinen 992 0.16±0.01 

β-Pinen 996 0.34±0.01 

Mirsen 1003 0.21±0.01 

Limonen 1047 0.21±0.01 

p-Simen 1052 0.01±0.00 

Ökaliptol 1060 3.30±0.03 

β-Osimen 1064 0.82±0.02 

Terpinolen 1107 0.05±0.00 

Linalol 1151 1.57±0.01 

Fensil alkol 1184 0.14±0.00 

Kamfor 1221 0.35±0.00 

Borneol 1245 0.04±0.00 

Östragol 1255 85.74±0.12 

α-Terpineol  1258 0.33±0.01 

Fensil asetat 1273 0.17±0.00 

iso-Bornil asetat 1343 0.16±0.00 

p-Anisaldehit 1355 0.06±0.00 

β-Elemen 1434 0.23±0.01 

Metil öjenol 1460 0.45±0.01 

α-Bergamotten 1468 2.22±0.00 

β-Karyofillen 1481 0.25±0.01 

α-Humulen 1517 0.07±0.00 

cis-Muurola-4(15),5-dien 1522 0.07±0.00 

Farnesol (E,E-) 1527 0.16±0.00 

Guayil asetat 1553 0.10±0.00 

γ-Kadinen 1563 0.49±0.00 

α-Bisabolen 1568 0.06±0.00 

3-Metoksi sinnemaldehit 1701 0.23±0.01 

γ-Murolen 1721 0.53±0.00 

Toplam  98.75 

KI: C5–C24 n-alkan serisinin DB-624 kapiller kolondaki Kováts indeksi  
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4.2 FUY Emülsiyonlarının Karakterizasyonu 

 

4.2.1 FUY emülsiyonların viskozitesi 

 

Mikroenkapsülasyon prosesinde emülsiyonun reolojik özellikleri son ürünün partikül 

büyüklüğünü tahmin etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır (Henrique-Campelo vd. 

2017). Ayrıca, enkapsülasyon etkinliğinin belirlenmesinde de önemli rol oynamaktadır 

(Bakry vd. 2016). Uçucu yağların mikroenkapsülasyonunda emülsiyon çalışmaları çok 

büyük önem taşımaktadır. Yüksek emülsiyon viskozitesi püskürterek kurutma işlemi 

esnasında çekirdek materyalin salımını ve sirkülasyonunu azaltarak enkapsülasyon 

etkinliğini artırmaktadır. Ancak, emülsiyon viskozitesi en uygun seviyeyi geçerse yavaş 

damlacık oluşumu, atomizasyon esnasında emülsiyonun uzun süre sıcaklığa maruz 

kalması ve yağı tutmanın azalması gibi durumlara neden olabilir (Jafari vd. 2008). 

Emülsiyonun viskozitesi partikül içerisine hava girişini önleyecek kadar düşük 

olmalıdır (Bakry vd. 2016). 

 

 

            Şekil 4.1 FUY emülsiyonlarının görünür viskozite-kayma hızı davranışları 

 

FUY emülsiyonlarının artan kayma hızına bağlı olarak görünür viskozitelerindeki 

değişim şekil 4.1’de gösterilmiştir. Ölçümlerde elde edilen deneysel parametrelere 

Power Law (üslü yasa) modeli uygulanmış ve ilgili parametreler çizelge 4.2’de 

verilmiştir. Bu çalışmada AG, AG:PPİ ve AG:PPİ:MD emülsiyonlarının akış davranış 
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indeksleri (n) sırasıyla 0.91, 0.89 ve 0.86’dır. PPİ:MD emülsiyonunun akış davranış 

indeksi ise 1.00’dir. AG, AG:PPİ ve AG:PPİ:MD emülsiyonları kaymayla azalan akış 

özelliği (psödoplastik, n<1) gösterirken PPİ:MD emülsiyonu Newton tipi akış özelliği 

(n=1) göstermiştir (R
2
=0.9997). Kıvam indeksi (K) viskoz doğanın göstergesidir ve 

şekil 4.1’deki emülsiyonların viskoziteleri arasındaki farkı doğrulamaktadır. En yüksek 

K değeri AG emülsiyonuna ait iken, en düşük K değeri PPİ:MD emülsiyonuna aittir 

(P<0.05).   

 

Çizelge 4.2 FUY emülsiyonlarının Power Law model parametreleri 

 

Emülsiyon K (Pa.s
n
) n R² 

AG 0.16±0.00
a 

0.91±0.01
b 

0.9995 

AG:PPİ 0.10±0.00
b 

0.89±0.01
b 

0.9990 

AG:PPİ:MD 0.06±0.00
c 

0.86±0.01
c 

0.9971 

PPİ:MD 0.01±0.00
d 

1.00±0.00
a 

0.9999 

K: kıvam indeksi, n: akış davranış indeksi, R
2
: determinasyon katsayısı 

Aynı sütunda yer alan “a-d” harfleri örnek grupları arasındaki farkın istatistiki olarak önemli olduğunu 

ifade etmektedir (P<0.05). 

 

Bu çalışmada yalnızca AG kullanılarak elde edilen emülsiyonun görünür viskozitesi 

diğerlerine göre daha yüksektir. AG; PPİ ve MD ile karıştırıldığında viskozitesi 

azalmıştır. Bu durum AG’nin yüksek su tutma kapasitesi ve bağlama yeteneği ile ilişkili 

olan yüksek protein içeriğiyle açıklanabilir. Dahası AG gıda maddelerinde kıvam 

artırıcı madde olarak kullanılmaktadır. Bu durum AG’nin uzun zincirli ve dallanmış 

yapısından kaynaklanmaktadır (Carneiro vd. 2013). Bunun yanında emülsiyonların 

viskozitesi emülsiyonları oluşturan biyopolimerlerin molekül ağırlığı ile de 

bağlantılıdır.  Molekül ağırlığı arttıkça viskozite artar ve buna bağlı olarak K değeri de 

artar. Hou vd. (2012) tarafından yapılan bir çalışmada yüksek, orta ve düşük molekül 

ağırlıklı kitosan kullanılarak elde edilen emülsiyonların viskozitesi karşılaştırıldığında, 

yüksek molekül ağırlıklı kitosan ile hazırlanan emülsiyonların daha yüksek viskozite ve 

K değerlerine sahip olduğu görülmüştür. Akasya gamının molekül ağırlığı 

maltodekstrinin ve peynir altı suyu proteini izolatının molekül ağırlığından daha 

yüksektir. Dolayısıyla AG, MD ile karıştırıldığında viskozitesi düşmektedir (de Barros 

Fernandes vd. 2017). de Barros Fernandes vd. (2017) ve Ton vd. (2016) tarafından 
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yapılmış olan çalışmalarda da PPİ ile hazırlanan emülsiyonların viskozitelerinin düşük 

olduğu görülmüştür. 

 

MD, yüksek çözünürlük ve yüksek derişimlerde (konsantrasyon) düşük viskozite 

özelliği göstermesi nedeniyle iyi bir kaplama materyali olarak kabul edilir. Ancak 

yüksek enkapsülasyon etkinliği için gerekli ara yüzey özelliklerinden yoksundur 

(Maisuthisakul ve Gordon, 2012) ve emülsifiye etme özelliği çok düşüktür (de Barros 

Fernandes vd. 2016). MD’nin sulu çözeltileri hidrolize olabilen zincirleri içerdiğinden 

düşük viskozite göstermektedir ve AG ile karıştırıldığında da genel viskoziteyi 

düşürebilmektedir (de Barros Fernandes vd. 2016).  

 

4.2.2 FUY emülsiyonlarının damlacık büyüklüğü  

 

Emülsiyon damlacık büyüklüğünün emülsiyonun görünümü (renk, parlaklık vb.), 

stabilitesi (yerçekiminden kaynaklanan ayrılma, topaklanma, birleşme vb.), reolojisi 

(viskozite) ve duyusal özellikleri (kremleşme) üzerine kuvvetli bir etkisi vardır. Bu 

nedenle emülsiyon içerisindeki damlacıkların büyüklüğünün güvenli ve kesin ölçümü 

çok önemlidir (McClements 2007).  

 

Çizelge 4.3 FUY emülsiyonların damlacık büyüklüğü sonuçları 

 

Emülsiyon D32(μm) 

AG 0.21±0.02
c 

AG:PPİ 3.54±0.32
b 

AG:PPİ:MD 6.16±0.16
a 

PPİ:MD 0.25±0.01
c 

Aynı sütunda yer alan “a-c” harfleri örnek grupları arasındaki farkın istatistiki olarak önemli olduğunu 

ifade etmektedir (P<0.05). 

 

FUY emülsiyonlarının damlacık büyüklüğü sonuçları çizelge 4.3’te gösterilmiş olup, 

emülsiyonların damlacık büyüklüğü dağılım grafikleri ise şekil 4.2’de verilmiştir. 

Yağların enkapsülasyonu ile ilgili yapılan çalışmalarda, emülsiyonların damlacık 

büyüklüğünün genellikle 2 µm’den büyük olduğu belirtilmiştir (Carneiro vd. 2013, 
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Silva vd. 2014, de Barros Fernandes vd. 2016). Bu çalışmada ise FUY emülsiyonlarının 

damlacık büyüklüklerinin 0.21±0.02 ve 6.16±0.16 µm (D32) arasında değiştiği 

görülmüştür. Çizelgede görüldüğü gibi AG ve PPİ:MD emülsiyonlarının damlacık 

büyüklüğü diğer emülsiyonlara göre oldukça düşüktür (P<0.05). Bu sonuçlara paralel 

olarak damlacık büyüklüğü düşük olan çalışmalar da mevcuttur. Campelo vd. (2017) 

tarafından misket limonu uçucu yağının enkapsüle edildiği bir çalışmada emülsiyonların 

damlacık büyüklüklerinin 0.28-0.31 µm arasında değiştiği belirtilmiştir. FUY 

emülsiyonlarının damlacık büyüklüğü değerleri arasındaki farklılığın kullanılan 

biyopolimerlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Kullanılan biyopolimerler de 

doğrudan emülsiyonların viskozitesini etkilemektedir.  

 

 

        Şekil 4.2 Fesleğen uçucu yağı emülsiyonların damlacık büyüklüğü dağılımları 

 

Çalışmada AG emülsiyonunun en düşük damlacık büyüklüğü değerine ve en yüksek 

viskoziteye sahip olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, şekil 4.2’de görüldüğü gibi AG 

emülsiyonu diğer emülsiyonlara göre daha homojen bir dağılıma sahiptir. PPİ:MD 

emülsiyonu dışındaki diğer emülsiyonların partikül büyüklükleri viskoziteleri ile ters 

orantılı bir şekilde artmıştır. Yüksek viskozite, partiküllerin çökmesini ve emülsiyonun 

kremleşmesini azaltıcı etkiye sahiptir. Bu nedenle yüksek viskoziteli emülsiyonlar daha 

iyi emülsiyon stabilitesine sahiptir (McClements 2005, Tonon vd. 2011). Ayrıca, 

yüksek viskozite emülsiyon içerisindeki damlacıkların hareketlerine karşı büyük bir 

direnç oluşturur, damlacıkların birleşmesine engel olur ve daha küçük damlacıkların 

oluşmasına neden olur (Carneiro vd. 2013). Çalışma sonuçlarına bakıldığında AG:PPİ 
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emülsiyonunun damlacık büyüklüğü değerinin AG:PPİ:MD emülsiyonunun değerine 

göre daha küçük olduğu görülmektedir. Bu durum muhtemelen maltodekstrinin 

emülsifiye etme özelliğinin düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Benzer sonuçlar 

Henrique-Campelo vd. (2017) tarafından da elde edilmiştir. PPİ:MD emülsiyonunda ise 

çok farklı bir durum söz konusudur. Bu emülsiyonun viskozitesi diğer emülsiyonlara 

göre düşüktür ve bu nedenle PPİ:MD emülsiyonunda yüksek damlacık büyüklüğü 

beklenirken oldukça düşük değerler elde edilmiştir. Bu durumda emülsiyonların 

damlacık büyüklüğüne etki eden tek faktörün viskozite olmadığı görülmüştür. 

Kullanılan kaplama materyallerinin fizikokimyasal özellikleri de emülsiyonun damlacık 

büyüklüğü üzerinde belirleyici etkiye sahiptir (de Barros Fernandes vd. 2016). Benzer 

bir durum Carneiro vd. (2013) tarafından yapılan, keten yağının kaplama materyeli 

olarak maltodekstrin ile birlikte iki farklı modifiye nişasta (Capsul TA
® 

ve Hi-Cap 

100
TM

), akasya gamı ve peynir altı suyu proteini konsantresi (PPK) kullanılarak  

enkapsüle edildiği çalışmada ifade edilmiştir. Çalışmada MD:Capsul emülsiyonunun 

viskozitesi MD:PPK ve MD:Hi-Cap emülsiyonlarının viskozitesinden daha büyüktür. 

Ancak, MD:Capsul emülsiyonunun damlacık büyüklüğünün diğer emülsiyonların 

damlacık büyüklüğü değerlerinden daha büyük olduğu ifade edilmiştir. Bu durum 

kaplama materyallerinin emülsifiye etme özellikleri ile ilişkilendirilmiştir.  

 

4.3 Mikrokapsüllerinin Karakterizasyonu 

 

4.3.1 Mikrokapsül verimi 

 

FUY’un püskürterek kurutma tekniği ile enkapsülasyonu sonucu elde edilen 

mikrokapsüllerin verimi çizelge 4.4’te gösterilmiştir. Laboratuvar tipi kurutucularda 

verimin tatmin edici seviyede olabilmesi için verimin % 50’nin üzerinde olması gerekir. 

Çalışmadaki bütün formülasyonlar % 50’nin üzerinde verime sahip olup, verim 

değerlerinin % 65.92-% 76.39 arasında değiştiği görülmektedir. En yüksek mikrokapsül 

verimi PPİ:MD (76.39±4.58) formülasyonuna ait iken, en düşük değer AG (65.92±3.49) 

ve AG:PPİ:MD (65.92±3.17) formülasyonlarına aittir (P<0.05). Zencefil uçucu yağının 

AG ve AG:MD ile enkapsüle edildiği bir çalışmada, mikrokapsül veriminin sırasıyla % 
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26.69 ve % 17.18 olduğu belirtilmiştir (de Barros Fernandes vd. 2016). Du vd. (2014) 

tarafından yürütülen bir çalışmada hurma pulpu AG, MD ve peynir altı suyu proteini 

konsantresi (PPK) ile enkapsüle edilmiştir. Mikrokapsüllerin verim değerlerinin % 

41.66-% 73.23 arasında değiştiği ifade edilmiştir. Mikrokapsül verimi; kullanılan 

kaplama materyali, kaplama materyalinin emülsiyon içerisindeki oranı, kaplama 

materyali:çekirdek materyali oranı, emülsiyon elde ederken kullanılan homojenizasyon 

yöntemi ve püskürterek kurutma işlemi parametreleri gibi faktörlere bağlı olarak 

değişiklik gösterebilmektedir. Bu çalışmada elde edilen mikrokapsül verimi 

sonuçlarının literatür bilgileriyle kıyaslandığında oldukça yüksek değerler olduğu 

söylenebilir. 

 

4.3.2 Mikrokapsüllerin nem içeriği 

 

Nem içeriği kurutma işleminin belirtecidir ve mikrokapsüllerin raf ömrünü doğrudan 

etkiler (Santana vd. 2016). Yüksek nem içeriği mikrokapsüllerin kümeleşmesine neden 

olarak aktif materyalin tutulmasını azaltabilir. Bunun yanında akış ve dağılım 

özelliklerini de olumsuz etkileyebilir (Daza vd. 2016). Gıda endüstrisinde kurutulmuş 

tozlar için istenen nem içeriği en az % 3-4 arasındadır (Goyal vd. 2015).  

 

Çizelge 4.4 Mikrokapsüllerin verim ve nem içeriği değerleri  

 

Mikrokapsül Verim (%) Nem İçeriği (%) 

AG 65.92±3.49
b 

3.71±0.05
a 

AG:PPİ 70.80±1.88
ab 

2.55±0.07
b 

AG:PPİ:MD 65.92±3.17
b 

1.97±0.06
c 

PPİ:MD 76.39±4.58
a 

2.52±0.10
b 

Aynı sütunda yer alan “a-c” harfleri örnek grupları arasındaki farkın istatistiki olarak önemli olduğunu 

ifade etmektedir (P<0.05). 

 

Çizelge 4.4’te görüldüğü gibi mikrokapsüllerin nem içeriği % 1.97-3.71 arasında 

değişmektedir. AG mikrokapsülü % 3.71 ile en yüksek nem içeriğine (P<0.05) sahip 

iken,  AG:PPİ:MD mikrokapsülü % 1.97 ile en düşük nem içeriğine (P<0.05) sahiptir. 

Kaplama materyali formülasyonunda AG, PPİ ile karıştırılıp kullanıldığında elde edilen 

mikrokapsülün nem içeriği düşmüştür (P<0.05). Dahası, bu formülasyona MD ilave 
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edildiğinde elde edilen mikrokapsülün nem içeriğinde de düşüş görülmüştür (P<0.05). 

Du vd. (2014) tarafından yapılan çalışmada, hurma pulpunun enkapsülasyonu için 

kaplama materyali olarak MD kullanıldığında AG ve PPK’ya göre daha düşük nem 

içeriğine sahip mikrokapsüller elde edildiği görülmüştür. AG büyük oranda dallanmış 

yapıya sahip kompleks bir heteropolisakkarittir ve MD’ye oranla daha fazla kısa zincire 

ve hidrofilik gruplara sahiptir. Proteinler de karbonnhidratlara göre daha fazla hidrofilik 

yapılara sahiptir. Bu nedenle kaplama materyali formülasyonunda AG’ye ilave olarak 

PPİ ve MD kullanıldığında mikrokapsüllerin nem içeriği düşmüştür. Santana vd. (2016) 

tarafından Euterpe edulis M. ağacının (palmiye türü) meyvelerinden elde edilen pulp 

AG, modifiye nişasta (MN), PPK ve soya proteini konsantresi (SPK) kullanılmak 

suretiyle farklı formülasyonlar oluşturularak enkapsüle edilmiştir. Çalışmada AG ile 

elde edilen mikrokapsüllerin nem içeriğinin PPK, SPK ve MN ile elde edilen 

mikrokapsüllerin nem içeriğinden daha yüksek olduğu ifade edilmiştir.  

 

4.3.3 Mikrokapsüllerin ıslanabilirlik analizi 

 

Islanabilirlik analizi, mikrokapsüllerin suya atıldığında partiküllerin tamamen ıslak hale 

gelmesi için ihtiyaç duyulan süreyi gösterir. Çalışmada ıslanabilirlik analizi sonuçları 

128 ile 538 s arasında değişmiştir (çizelge 4.5). AG:PPİ mikrokapsülleri en yüksek 

ıslanabilirlik değerine sahiptir (P<0.05) ve bunu üç kaplama materyalinin karışımından 

oluşan AG:PPİ:MD mikrokapsülleri takip etmiştir (P<0.05). PPİ:MD formülasyonu ise 

en düşük ıslanabilirlik değerine sahiptir (P<0.05). AG ve PPİ birlikte kullanıldığında, 

AG’nin tek başına kaplama materyali olarak kullanıldığı mikrokapsüllere nazaran 

ıslanabilirlik değeri artmıştır (P<0.05). AG:PPİ formülasyonuna ise MD ilave 

edildiğinde ıslanabilirlik süresi kısalmıştır (P<0.05). Bu duruma benzer bir sonuç de 

Barros Fernandes vd. (2017) tarafından elde edilmiştir. Bu çalışmada zencefil uçucu 

yağı; kaplama materyali olarak PPİ ve PPİ:MD formülasyonları kullanılarak enkapsüle 

edilmiştir. PPİ:MD mikrokapsüllerinin ıslanabilirlik değeri PPİ mikrokapsüllerinin 

sonuçlarından daha düşüktür. Zencefil uçucu yağının enkapsüle edildiği bir başka 

çalışmada, kaplama materyali olarak AG ve MD birlikte kullanıldığında yalnızca AG 

kullanılarak elde edilen mikrokapsüllerinin ıslanabilirlik değerlerinden daha düşük 

sonuçlar elde edilmiştir. Bu durumun maltodekstrinin bünyesindeki hidrofilik 
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yapılardan kaynaklandığı düşünülmektedir ve bu yapılar mikrokapsül yüzeyinde su 

moleküllerinin tutunma kapasitesini artırmaktadır (de Barros Fernandes 2017).  

 

Çizelge 4.5 Mikrokapsüllerin ıslanabilirlik ve suda çözünürlük indeksi değerleri 

 

Mikrokapsül 

 

Islanabilirlik  

(s) 

 

Suda Çözünürlük  

İndeksi (%) 

AG 307.92±22.97
b 

78.17±1.08
c 

AG:PPİ 538.08±49.50
a 

81.23±0.50
b 

AG:PPİ:MD 329.90±20.33
b 

80.31±0.38
b 

PPİ:MD 128.23±6.96
c 

83.94±0.64
a 

Aynı sütunda yer alan “a-c” üst harfleri örnek grupları arasındaki farkın istatistiki olarak önemli olduğunu 

ifade etmektedir (P<0.05). 

 

Islanabilirlik analizi ile mikrokapsüllerin partikül büyüklükleri arasında bir bağlantı söz 

konusudur. Partikül büyüklüğü dağılımı homojen olan mikrokapsüller kümeleşen 

yapılara göre suya tamamen batmak için daha fazla süreye ihtiyaç duyar (Fuchs vd. 

2006, Jinapong vd. 2008). Çünkü bu partiküllerin yüzey gerilimi daha yüksektir. 

Partiküllerin kümeleşmesi su ile temas ettiklerinde daha kolay dağılmalarını ve 

çözülmelerini sağlar. Kümeleşen partiküller suda daha kolay ve hızlı bir şekilde batarlar 

ve su kümeleşmiş partiküllerin boşluklarından içeri girer (Ghosal vd. 2010). Dima vd. 

(2016) tarafından yapılan bir çalışmada bulunan değerler bu çalışmada elde edilen 

bulgularla paralellik göstermektedir. Bahsi geçen çalışmada partikül büyüklüğü 

azaldıkça ıslanabilirlik süresinin arttığı belirtilmiştir.  

 

4.3.4 Mikrokapsüllerin suda çözünürlük analizi 

 

Suda çözünürlük, toz ürünler için oldukça önemli bir özelliktir. Kuru ekstraktların 

sulandırılmasını veya enkapsül haline getirilmiş bileşiklerin gıda sistemlerine 

uygunluğunu etkiler (Daza vd. 2016). Mikrokapsüllerin suda çözünürlük indeksi 

sonuçları çizelge 4.5’te gösterilmiştir ve değerler % 78.17 - % 83.94 arasında 

değişmektedir. Çözünürlük indeksi en düşük olan (% 78.17) mikrokapsülde kaplama 

materyali olarak yalnızca AG kullanılmıştır (P<0.05). AG, PPİ ve MD karıştırıldığında 

elde edilen mikrokapsüllerin suda çözünürlük indeksi artmıştır. PP:MD mikrokapsülleri 
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en yüksek suda çözünürlük indeksi değerine sahiptir (P<0.05). Bu durum MD’nin suda 

çözünürlüğünün yüksek olmasıyla ve nem içeriği analizinde bahsedildiği gibi 

proteinlerin polisakkaritlere göre daha fazla hidrofilik yapıda olmalarıyla açıklanabilir. 

Benzer bir durum Moser vd. (2017) tarafından bildirilmiştir. Çalışmada üzüm suyu 

PPK, MD ve SPİ (soya proteini izolatı) kullanılarak püskürterek kurutma tekniği ile 

enkapsüle edilmiştir. Kaplama materyali olarak PPK:MD kullanılan mikrokapsüllerin 

en yüksek çözünürlük değerine sahip olduğu ve mikrokapsül formülasyonlarda MD 

konsantrasyonu arttıkça mikrokapsüllerin çözünürlük değerinin de arttığı belirtilmiştir.   

 

4.3.5 Mikrokapsüllerin enkapsülasyon etkinliği 

 

Mikrokapsüllerin sahip olduğu toplam yağ içeriği, yüzey yağ içeriği ve enkapsülasyon 

etkinliği (EE) değerleri çizelge 4.6’da gösterilmiştir. Mikrokapsüllerin toplam yağ 

içeriği değerleri % 80.85-92.27 arasında değişmektedir. AG tek başına kaplama 

materyali olarak kullanıldığında % 84.54 oranında yağ tutma özelliğine sahip iken, PPİ 

ile karıştırıldığında bu değer % 80.85’e düşmüştür. Ancak, bu düşüş istatiki olarak 

önemsizdir (P˃0.05). Üç kaplama materyali birlikte kullanıldığında ise mikrokapsülün 

yağ tutma özelliğinin arttığı görülmüştür (% 92.27) (P<0.05).  FUY’un yalnızca AG ile 

enkapsüle edildiği bir çalışmada, mikrokapsüllerin toplam yağ içeriğinin uygulanan 

farklı proses koşullarına bağlı olarak % 56-91 arasında değiştiği belirtilmiştir (Garcia 

vd. 2012). Tarafımızca yapılan çalışmada proses şartları sabit olup, farklı kaplama 

materyali kombinasyonları kullanılarak % 80.85-92.27 değerleri elde edilmiştir. En 

yüksek yüzey yağ içeriği değeri AG:PPİ:MD mikrokapsülüne ait iken, en düşük değer 

AG mikrokapsülüne aittir (P<0.05). Yüzey yağ içeriğinin emülsiyon damlacık 

büyüklüğü ile güçlü bir ilişkisi vardır ve düşük yüzey yağ içeriği aktif materyalin 

depolama stabilitesi açısından oldukça önemlidir. FUY emülsiyonları arasında en düşük 

damlacık büyüklüğü değeri (D32) AG emülsiyonu ait iken, en büyük damlacık 

büyüklüğü (D32) değeri AG:PPİ:MD emülsiyonuna aittir. Çalışmada elde edilen 

sonuçları bu ilişki doğrulamaktadır. Damlacık büyüklüğüne bağlı olarak damlacığın 

yüzey alanı değişmektedir ve damlacık yüzey alanı da yüzeyde bulunan (enkapsüle 

edilemeyen) yağ miktarını etkilemektedir (Bringas-Lantigua vd. 2011, Marquez-Gomez 

vd. 2017). Mandalina uçucu yağının AG ve MD kullanılarak püskürterek kurutma 
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tekniği ile enkapsüle edildiği bir çalışmada; kullanılan kaplama materyali formülasyonu 

sabit olup, farklı inlet sıcaklıkları (160, 180 ve 200 °C) kullanılmıştır. Çalışmada elde 

edilen mikrokapsüllerin yüzey yağ içeriğinin % 0.5-1.5 arasında değiştiği belirtilmiştir. 

Tarafımızca yapılan çalışmadaki mikrokapsüllerin yüzey yağ içeriği yukarıda ifade 

edilen çalışmadaki değerlerden daha yüksektir. Bu durumun nedeni muhtemelen 

FUY’un enkapsülasyonunda daha düşük inlet sıcaklığının (150 °C) kullanılması olabilir 

(Bringas-Lantigua vd. 2011). 

 

Çizelge 4.6 Mikrokapsüllerin toplam yağ içeriği, yüzey yağ içeriği ve enkapsülasyon 

etkinliği değerleri 

 

Mikrokapsül Toplam Yağ 

İçeriği (%) 

Yüzey Yağ 

İçeriği (%) 

Enkapsülasyon 

Etkinliği (%) 

AG 84.54±2.93
b 

2.20±0.10
c 

82.34±2.85
ab 

AG:PPİ 80.85±2.30
b 

3.30±0.30
b 

77.54±2.27
b 

AG:PPİ:MD 92.27±3.02
a 

5.08±0.18
a 

87.19±3.02
a 

PPİ:MD 86.48±4.72
ab 

3.62±0.16
b 

82.85±4.57
ab 

Aynı sütunda yer alan “a-c” üst harfleri örnek grupları arasındaki farkın istatistiki olarak önemli olduğunu 

ifade etmektedir (P<0.05). 

 

EE en yüksek olan mikrokapsül; kaplama materyali olarak AG, PPİ ve MD’nin birlikte 

kullanıldığı formülasyondur (P<0.05). Bu formülasyonu AG ve PPİ:MD 

mikrokapsülleri takip etmektedir. AG:PPİ mikrokapsülü ise en düşük EE değerine 

sahiptir (% 77.54) (P<0.05). AG ve PPK kullanılarak keten tohumu yağının enkapsüle 

edildiği bir çalışmada, EE’nin % 72-79 arasında değiştiği belirtilmiştir (Rodea-

González vd. 2012). Bu çalışmada AG:PPİ mikrokapsülünün EE değeri % 77.54 olup, 

literatür bilgileri de bulgularımızı desteklemektedir. de Barros Fernandes vd. (2017) 

zencefil uçucu yağını PPİ, MD ve inulin gibi farklı kaplama materyalleri ile enkapsüle 

etmiştir. Çalışmada kaplama materyali olarak PPİ ve MD birlikte kullanıldığında EE % 

61.64 olarak bulunmuş olup tarafımızca yürütülen çalışmada elde edilen değerin (% 

82.85) altında kalmıştır. Literatürde enkapsülasyon işlemi için aynı kaplama 

materyalleri kullanılsa bile farklı EE değerleri elde edildiği görülmüştür. Bu farklılıklar 

enkapsüle edilen aktif materyalin fizikokimyasal özelliklerinden, aktif 

materyal:kaplama materyali oranından, emülsiyon hazırlama aşamasında uygulanılan 
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homojenizasyon işleminden ve püskürterek kurutma işlemi şartlarından kaynaklandığı 

düşünülmektedir.  

 

 4.3.6 Mikrokapsüllerin morfolojik özellikleri 

 

Mikrokapsüllerin taramalı elektron mikroskobu görüntüleri şekil 4.3’te gösterilmiş olup 

mikrokapsüllerin düzensiz küresel şekillere sahip olduğu görülmektedir. Mikrokapsül 

yüzeylerinde çukurların bulunduğu ancak, çatlak ve çökme olmadığı gözlenmiştir. 

Mikrokapsül yüzeyinde meydana gelen çukurlar kurutma sıcaklığının düşük olmasından 

ileri gelmektedir. Püskürterek kurutma işlemi düşük sıcaklıklarda gerçekleştirildiği 

zaman emülsiyon içerisindeki suyun difüzyon hızı düşük olur. Bu durum mikrokapsül 

yüzeylerinde çökme ve büzüşmenin meydana gelmesi için gerekli sürenin oluşmasına 

neden olur (Beirão-da-Costa vd. 2013, Du vd. 2014). Partikül yüzeyinde çatlakların 

bulunmaması, düşük gaz geçirgenliğine neden olacağından FUY’un mikrokapsül 

içerisinde tutulması ve korunması açısından önemlidir (Fernandes vd. 2017; Santana, 

Cano-Higuita, de Oliveira & Telis, 2016). AG:PPİ:MD ve PPİ:MD mikrokapsüllerinin 

diğer örneklerden farklı olarak kümeleşme eğiliminde oldukları görülmektedir. Bu 

durum kaplama materyali formülasyonunun MD içermesinden kaynaklanabilmektedir. 

Maltodekstrin, yapısında plastikleştirici etkiye sahip düşük molekül kütleli şekerleri 

içermektedir. Püskürterek kurutma işleminde plastikleştirici maddelerin bulunması 

önemlidir, çünkü küresel ve pürüzsüz bir yapının oluşmasına katkıda bulunurlar. Bu 

durum sistemdeki polimer zincir etkileşimini azaltarak üç boyutlu film yapısının 

sertliğini azaltır ve polimer birleşmesini artırır (Villacrez vd. 2014, Otalora vd. 2015). 

Çalışmada farklı kaplama materyalleri ve formülasyonlar kullanılmasına rağmen bütün 

mikrokapsüllerin hemen hemen aynı morfolojik özelliklere sahip olduğu görülmüştür. 

Bu durum kurutma işleminin homojen olarak yapıldığını gösterir. Benzer morfolojik 

yapılara de Barros Fernandes vd. (2017), de Barros Fernandes vd. (2016) ve Santana vd. 

(2016) tarafından da ortaya konulmuştur. Tarafımızca yürütülen çalışmada elde edilen 

taramalı elektron mikroskobu görüntülerinde mikrokapsüllerin partikül büyüklüklerinin 

de farklı olduğu görülmektedir ve bu durum partikül büyüklüğü analiz sonuçlarını 

doğrulamaktadır.  
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Şekil 4.3 Mikrokapsüllerin taramalı elektron mikroskobu görüntüleri 

(a. AG (10000X büyütme), b.AG:PPİ (10000X büyütme)) 

 

a 

b 
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Şekil 4.3 Mikrokapsüllerin taramalı elektron mikroskobu görüntüleri (devam) 

(c. AG:PPİ:MD (10000X büyütme) d. PPİ:MD (10000X büyütme)) 

c 

d 
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Partikül büyüklüğü analizi sonuçlarına göre; mikrokapsüllerin büyüklüğü 0.47±0.00 ve 

4.18±0.04 µm (D32) arasında değişmektedir (çizelge 4.7). AG mikrokapsülü en düşük 

partikül büyüklüğüne sahip iken, AG kaplama materyali olarak yalnız başına 

kullanılmayıp PPİ ve MD ile karıştırıldığında mikrokapsüllerin partikül büyüklükleri 

önemli oranda artmıştır (P<0.05).  Bunun yanında PPİ:MD mikrokapsüllerinin partikül 

büyüklüğünün de oldukça düşük olduğu görülmüş olup, D32 değeri açısından AG 

mikrokapsülü ile arasında istatistiki olarak önemli bir fark yoktur (P˃0.05). 

 

Çizelge 4.7 Mikrokapsüllerin partikül büyüklüğü sonuçları 

 

Mikrokapsül D32 (μm) 

AG 0.47±0.00
c 

AG:PPİ 4.18±0.04
a 

AG:PPİ:MD 3.16±0.28
b 

PPİ:MD 0.64±0.05
c 

Aynı sütunda yer alan “a-c” harfleri örnek grupları arasındaki farkın istatistiki olarak önemli olduğunu 

ifade etmektedir (P<0.05). 

 

Mikrokapsüllerin partikül büyüklüğü dağılımları şekil 4.4’te gösterilmiştir. AG:PPİ ve 

AG:PPİ:MD mikrokapsüllerinin partikül büyüklüğü dağılımlarının diğer 

mikrokapsüllerin dağılımlarına göre daha homojen olduğu görülmektedir. AG:PPİ 

mikrokapsülünün partikül büyüklüğü dağılımında tek pik görülürken diğer 

mikrokapsüllerin dağılımlarında aşağıdaki gibi çift pik görülmektedir. 

 

 

                        Şekil 4.4 Mikrokapsüllerin partikül büyüklüğü dağılımları 
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de Barros Fernandes vd. (2017) tarafından zencefil uçucu yağının PPİ ve MD 

kullanılarak enkapsüle edildiği bir çalışmada, elde edilen mikrokapsüllerin partikül 

büyüklüğü (D32) bu çalışmadaki PPİ:MD mikrokapsüllerinin partikül büyüklüğünden 

daha yüksektir (7.08±0.03 µm). Zencefil uçucu yağının AG ile enkapsüle edildiği bir 

başka çalışmada mikrokapsüllerin partikül büyüklüğünün (D32) 6.18±0.03 µm olduğu 

ifade edilmiştir (de Barros Fernandes vd. 2016). Mikrokapsüllerin partikül 

büyüklüklerinde görülen bu farklılıkların kaplama materyali formülasyonu ve 

emülsiyon hazırlama aşamasında uygulanan homojenizasyon işleminden 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

 

4.3.7 Diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC) analizi  

 

FUY ve mikrokapsüllerin DSC analizi sonucu elde edilen termogramlar şekil 4.5’te 

gösterilmiştir. AG, AG:PPİ,  AG:PPİ:MD ve  PPİ:MD mikrokapsüllerine ait 

termogramlarda sırasıyla 40-140 °C, 50-130 °C, 50-110 °C ve 50-140 °C arasında 

oldukça geniş endotermik pikler görülmüştür. Bu pikler mikrokapsüllerin yapısında 

bulunan su moleküllerinin artan sıcaklığın etkisiyle buharlaşmasından 

kaynaklanmaktadır (de Oliveira vd. 2014). Serbest haldeki FUY’a ait termogramda 110 

°C’da başlayıp 170 °C’da sona eren geniş bir endotermik pik görülmektedir. Bu pik 

FUY’un yapısında bulunan uçucu bileşenlerin buharlaşması ile ilgili olabilir. Bu 

endotermik pikin hemen ardından gelen yukarı yönlü eğilim de oksidasyon ve 

bozulmanın göstergesidir. Mikrokapsüllere ait termogramlara bakıldığında, FUY’a ait 

termogramda görülen uçucu bileşenlerin buharlaştığı ve okside olduğu sıcaklık 

derecelerinde bu oluşumlara rastlanmamıştır. Bu durum FUY’un enkapsülasyon işlemi 

ile kaplama materyalleri içerisine disperse olduğunu göstermektedir. 

 

AG mikrokapsülüne ait termogramda 213 °C ve 260 °C’da endotermik pikler görülmüş 

olup, bu pikler polimer zincir yapısının parçalandığını ifade etmektedir (Yang vd. 

2015). Bu piklerden sonra gelen geniş yapıdaki ekzotermik pik ise oksidasyonu işaret 

etmektedir (Banerjee vd. 2013). Şekil 4.5’te gösterilmeyen serbest haldeki AG’ye ait 

termogramda da bu termal davranışın benzeri görülmüştür. 
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              Şekil 4.5 Fesleğen uçucu yağı mikrokapsüllerine ait DSC termogramları  

 

AG:PPİ mikrokapsülünde de 247 °C ve 256 °C’da art arda endotermik pikler görülmüş 

olup, bu pikler şekli, yapısı, molekül ağırlığı birbirinden farklı olan kristallerin 

erimesini göstermektedir (Beirão-da-Costa vd. 2013). Endotermik piklerin ardından da 

270 °C’da ekzotermik bir pik görülmüştür. AG:PPİ:MD mikrokapsülünde ise 240 °C’da 

küçük bir endotermik pik görülmüş olup, ardından gelen yukarı yönlü eğilim de 

oksidasyon ve bozulmanın göstergesidir. PPİ:MD mikrokapsülünde ise 160-190 °C 

arasında geniş bir endotermik pik görülmüş olup, ardından 221 °C ve 250 °C’da tekrar 

endotermik pikler gelmiştir. Bu termogramda erimenin 160 °C’da başlamasına MD’nin 

etki ettiği düşünülmektedir. Serbest formdaki MD polimerine ait termogramda 100-240 

°C arasında oldukça geniş bir ekzotermik pik görülmüştür ve MD’nin 100 °C’un 

üzerinde bozulmaya başladığını göstermektedir (şekilde verilmemiştir). Serbest 

formdaki PPİ’ye ait termogramda ise çok geniş bir endotermik pik görülmüş olup, bu 

davranış PPİ’nin farklı moleküllerden oluşan kompleks bir yapısının olduğunu 

göstermektedir (şekilde verilmemiştir). Çalışmada elde edilen termogramlara göre, 

FUY’un mikroenkapsülasyon işlemi ile termal stabilitesinin arttığı görülmüştür. 

Mikrokapsüller arasında özellikle AG:PPİ ve AG:PPİ:MD formülasyonları diğerlerine 

göre daha iyi termal stabilite göstermiştir.  
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4.3.8 Mikrokapsüllerin in vitro salımı 

 

Uçucu bileşenlerin bir sistem içerisinde algılanabilmesi salınım hızlarına bağlıdır 

(Rosenberg vd. 1990). Uygun yerde ve uygun zamanda salım, enkapsülasyon prosesi 

için çok önemlidir. Uçucu bileşenin difüzyon ve dağılım katsayısı, kaplama materyali 

ile birleşme eğilimi, partikül büyüklüğü ve şekli, kaplama materyali, kaplama materyali 

kalınlığı, enkapsülasyon tekniği ve uçucu bileşiğin salım ortamı içerisindeki 

çözünürlüğü gibi birçok faktör uçucu bileşenlerin salım hızı üzerine etkilidir (Yang ve 

Washington 2006, Cerqueira Bastos 2015).  

 

 

                       Şekil 4.6 Mikrokapsüllerin etanol içerisinde in vitro salımı 

 

Estragol suda çözünmediği için çalışmada salım ortamı olarak etanol seçilmiştir ve elde 

edilen salım sonuçlarının ilaç ve parfüm sanayi için yararlı olacağı düşünülmektedir.  

Estragol bileşeninin mikrokapsüllerden in vitro salımı ile elde edilen zamana bağlı 

profiller şekil 4.6’da gösterilmiştir. Estragolün mikrokapsüllerden salımı iki aşamadan 

oluşmaktadır. Hızlı salım fazı ilk 10 saat içerisinde tamamlanmış (burst effect) ve daha 

sonra salım hızı yavaşlamıştır (plateau). Hızlı salım fazının mikrokapsül yüzeyinde 

bulunan enkapsüle edilmemiş FUY’dan ve ayrıca polimerin sıvı ortama konulmasıyla 

birlikte oluşan hacim genişlemesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Hidrofilik 

polimerlerin yapısına su alması ile birlikte polimer zincirinde rahatlama meydana 

gelmekte ve bu aşamada sisteme fiziksel veya kimyasal olarak bağlı olmayan aktif 
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materyalin salındığı ifade edilmiştir (Beirão da Costa vd. 2013). AG:PPİ:MD 

mikrokapsülü en yüksek salım hızına sahip olup, AG:PPİ mikrokapsülü tarafından takip 

edilmektedir. En düşük salım hızı ise PPİ:MD mikrokapsülüne aittir. Sia Heng vd. 

(2001) tarafından partikül büyüklüğünün aktif bileşenin salım hızı üzerinde etkili 

olduğu ve düşük partikül büyüklüğünün düşük salım hızına neden olduğu belirtilmiştir. 

Tarafımızca yürütülen çalışmada AG ve PPİ:MD mikrokapsüllerinin partikül büyüklüğü 

diğer mikrokapsüllerden daha düşüktür ve bu bulguları literatür bilgileri de 

desteklemektedir. Ancak bazı çalışmalarda bu durumun aksi de ifade edilmiştir. Partikül 

büyüklüğü değerleri çok yüksek olduğunda aktif materyalin difüzyon hızını olumsuz 

etkilemekte ve düşük salım hızına neden olmaktadır (Hsieh vd. 2006, Dong vd. 2011). 

Ayrıca, aktif materyalin salım davranışlarına enkapsülasyon işleminde kullanılan 

kaplama materyallerinin fiziko kimyasal özellikleri de etki etmektedir. Gamlar 

emülsiyon içerisinde yağ-su ara yüzeyinde daha yoğun ve rijit bir katman oluşumuna 

neden olur. Bu nedenle kaplama materyali olarak gamların kullanıldığı sistemlerde aktif 

materyalin salımı daha yavaştır (Mehrnia vd. 2017). Bu çalışmada da görüldüğü üzere 

kaplama materyali olarak yalnızca AG’nin kullanıldığı formülasyonda FUY’un salım 

hızı oldukça düşüktür. Kaplama materyali olarak MD’nin kullanıldığı sistemlerde ise 

kaplama materyalindeki MD oranı arttıkça salım hızının düştüğü belirtilmiştir (Madene 

vd. 2006). Tarafımızca yürütülen çalışmada MD’nin en fazla kullanıldığı formülasyon 

olan PPİ:MD mikrokapsülleri en düşük salım hızına sahiptir. Proteinler bünyelerinde 

çok farklı kimyasal yapıları bulundurmaları, amfifil özellikte olmaları, çok farklı 

yapıdaki maddeler ile interaksiyona girebilmeleri ve yüksek molekül ağırlığına sahip 

olmaları nedeniyle çözünürlük, viskozite, emülsifiye etme ve film oluşturma gibi 

enkapsülasyon prosesi için önemli olan avantajlara sahiptir. Proteinler stabil bir 

emülsiyon elde edebilmek için gerekli olan yüzey özelliklerini sağlamaktadır (Madene 

vd. 2006). Bu nedenle aktif materyal üzerinde de stabilize edici etki göstererek aktif 

materyalin mikrokapsül siteminde daha uzun süre tutulmasını sağlamaktadır (Betz vd. 

2012). Bu çalışmada AG, PPİ ve MD’nin birlikte kullanılmasıyla elde edilen 

mikrokapsüller en yüksek salım hızına ulaşmıştır. Polimerler birlikte kullanıldığında 

sahip oldukları özelliklerin değiştiği görülmektedir.   
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Çalışmada elde edilen mikrokapsüllerden salınan estragol oranı 48 saatte % 17.72-% 

58.97 arasında değişmiştir. Bu değerler önceki çalışmalar ile kıyaslandığında düşük 

olarak algılanabilir. Ancak, çalışmadaki sonuçlara benzer bulgular içeren araştırmalar 

mevcuttur ve kullanım amacına göre düşük salım hızı avantaj olabilir. Jain vd. (2015) 

tarafından β-karoten kompleks koaservasyon yöntemi ile AG ve PPİ kullanılarak 

enkapsüle edilmiştir. Çalışmada β-karotenin 0.1 N hidroklorik asit ortamında kümülatif 

salım hızı maksimum % 60 civarına ulaşmıştır. Dong vd. (2011) tarafından nane uçucu 

yağı kaplama materyali olarak AG ve jelatin kullanılarak kompleks koaservasyon 

yöntemi ile enkapsüle edilmiş ve kümülatif salım hızı, sıcak su (80 °C) içerisinde % 

30’a ulaşmıştır.  

 

4.3.9 Mikrokapsüllerin aroma analizi 

 

Bir gıdada bulunan uçucu bileşenlerin algılanan aromaya katkısı, o gıda maddesinin 

aroma karakteristiklerine ve uçucu bileşenlerin gıda matrisinden gıdanın tepe boşluğuna 

salım oranına bağlıdır  (Rosenberg vd. 1990). Katı faz mikro ekstraksiyon (KFME)-

GC/MS analizi, enkapsüle edilmiş FUY’un tepe boşluğundaki (head space) temel 

bileşenlerin salımını kıyaslamak için yapılmıştır (Baranauskiene vd. 2006). FUY’un 

farklı kaplama materyali formülasyonları kullanılarak enkapsüle edilmesi sonucu elde 

edilen mikrokapsüllerin aroma bileşen profili çizelge 4.8’de gösterilmiştir. 

 

Mikrokapsüllerin etken bileşenleri FUY’da olduğu gibi estragol, 1,8-sineol, α-

bergamotten ve linaloldür. Ancak, bu bileşenlerin dışında mikrokapsüllerin temel 

bileşenlerine FUY’dan farklı olarak trans-anetol bileşiği de dahil olmuştur. FUY’da 

bulunan estragol miktarı % 85.76 iken mikrokapsüllerde bulunan estragol miktarı % 

83.76-85.05 arasında değişmektedir. En yüksek estragol miktarı AG mikrokapsülüne ait 

iken en düşüğü AG:PPİ mikrokapsülüne aittir (P<0.05). Trans-anetol bileşeninin oranı 

AG, AG:PPİ, AG:PPİ:MD ve PPİ:MD mikrokapsülleri için sırasıyla % 0.98, % 1.72, % 

1.44 ve % 1.22’dir. Mikrokapsüllerin trans-anetol içerikleri arasındaki fark istatistiki 

olarak önemli bulunmuştur (P<0.05). Trans-anetol bakteri, küf ve mayalara karşı 

kullanılan antimikrobiyel aktiviteye sahip önemli bir aromatik bileşendir (Ye vd. 2017, 
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De vd. 2002, Singh vd. 2006). Ancak trans-anetol; uçuculuğunun yüksek, suda 

çözünürlüğünün ve fizikokimyasal stabilitesinin düşük olması gibi bazı dezavantajlara 

sahiptir (Gharib vd. 2016). Bu bileşenin serbest haldeki FUY’da değil de 

mikrokapsüllerde tespit edilmesinin nedeni, FUY’a enkapsülasyon işlemi öncesinde 

uygulanan işlemler ve uçucu yağın enkapsülasyon işlemi sırasında yüksek sıcaklığa 

maruz kalması olabilir. Çünkü uygulanan işlemler sonucu oluşan reaksiyonlarda ara 

ürün olarak bazı bileşenler oluştuğu bildirilmektedir. Ayrıca mikrokapsüllerde FUY’dan 

farklı olarak düşük oranlarda benzaldehit, 3-oktanon, cis-3-hekzenil asetat, γ-terpinen, 

1.4-metoksi sitren, kopaen ve kalamenen bileşenleri de tespit edilmiştir. 

 

Çizelge 4.8 Mikrokapsüllerin KFME-GC/MS analizi ile elde edilen aroma bileşenleri,      

% 

 
Bileşen KI AG AG:PPİ AG:PPİ:MD PPİ:MD 

trans-2-Hekzenal 905 0.02±0.00 0.01±0.00 - - 

α-Pinen 948 0.26±0.01
C 

0.30±0.02
B 

0.27±0.01
BC 

0.33±0.01
A 

Kamfen 968 0.06±0.00 0.07±0.00 0.07±0.00 0.08±0.00 

Sabinen 992 0.22±0.01 0.24±0.01 0.23±0.01 0.26±0.00 

β-Pinen 996 0.46±0.03 0.52±0.03 0.49±0.02 0.57±0.01 

Mirsen 1003 0.24±0.01 0.28±0.01 0.25±0.01 0.30±0.00 

Benzaldehit 1022 0.03±0.00 0.03±0.00 0.03±0.00 0.03±0.00 

3-Oktanon 1029 0.01±0.00 0.02±0.00 0.02±0.00 0.01±0.00 

cis-3-Hekzenil asetat 1038 0.02±0.00 0.02±0.00 0.02±0.00 0.02±0.00 

Limonen 1047 0.31±0.01
C 

0.35±0.02
B 

0.33±0.01
BC 

0.38±0.00
A 

p-Simen 1052 0.08±0.00 0.09±0.00 0.08±0.00 0.09±0.00 

1,8-Sineol 1060 4.98±0.08
A 

4.71±0.06
B 

4.78±0.19
AB 

4.88±0.05
AB 

β-Osimen 1064 0.77±0.03 0.87±0.04 0.85±0.04 0.99±0.01 

γ-Terpinen 1076 0.02±0.00 0.01±0.00 0.01±0.00 0.02±0.00 

Terpinolen 1107 0.05±0.00 0.06±0.00 0.06±0.00 0.06±0.00 

Linalol 1151 1.45±0.03
A 

1.31±0.02
C 

1.35±0.01
B 

1.35±0.01
BC 

Fensil alkol 1184 0.09±0.00 0.08±0.01 0.09±0.00 0.09±0.00 

1.4-Methoksi stren 1207 0.01±0.00 0.02±0.00 0.02±0.00 0.01±0.00 

Kamfor 1221 0.33±0.01
A 

0.31±0.00
C 

0.32±0.00
B 

0.32±0.00
B 

Estragol 1255 85.05±0.68
A 

83.76±0.18
B 

84.20±0.37
B 

83.99±0.09
B 

Fensil asetat 1273 0.18±0.00 0.18±0.00 0.18±0.00 0.18±0.00 

KI: C5–C24 n-alkan serisinin DB-624 kapiller kolondaki Kováts indeksi  
Aynı satırda bulunan ‘A-D’ harfleri sonuçlar arasındaki farkın istatistiki olarak önemli olduğunu 

belirtmektedir (P<0.05). 
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Çizelge 4.8 Mikrokapsüllerin KFME-GC-MS analizi ile elde edilen aroma bileşenleri,      

% (devamı) 

 
Bileşen KI AG AG:PPİ AG:PPİ:MD PPİ:MD 

trans-Anetol 1346 0.98±0.11
D 

1.72±0.12
A 

1.44±0.05
B 

1.22±0.05
C 

p-Anisaldehit 1355 0.10±0.01 0.12±0.01 0.11±0.00 0.09±0.00 

Kopaen 1416 0.02±0.00 0.02±0.00 0.02±0.00 0.02±0.00 

β-Elemen 1434 0.17±0.02 0.20±0.00 0.20±0.01 0.19±0.01 

Metil öjenol 1460 0.27±0.01 0.28±0.03 0.27±0.02 0.24±0.01 

α-Bergamotten 1468 1.65±0.30
B 

2.16±0.08
A 

2.03±0.16
A 

2.00±0.09
A 

β-Karyofillen 1481 0.17±0.02 0.20±0.01 0.19±0.01 0.19±0.01 

α-Humulen 1517 0.05±0.00 0.06±0.00 0.05±0.00 0.05±0.00 

Farnesol (E,E-) 1527 0.12±0.02 0.14±0.01 0.13±0.01 0.13±0.01 

Guayil asetat 1553 0.07±0.01 0.08±0.00 0.07±0.01 0.07±0.00 

γ-Kadinen 1563 0.34±0.04 0.37±0.02 0.37±0.03 0.33±0.02 

α-Bisabolen 1568 0.03±0.01 0.04±0.00 0.04±0.00 0.03±0.00 

Kalamenen 1582 0.02±0.00 0.02±0.00 0.02±0.00 0.02±0.00 

γ-Murolen 1721 0.18±0.02 0.15±0.03 0.15±0.01 0.20±0.03 

Toplam  98.66 98.63 98.61 98.62 

KI: C5–C24 n-alkan serisinin DB-624 kapiller kolondaki Kováts indeksi  
Aynı satırda bulunan ‘A-D’ harfleri sonuçlar arasındaki farkın istatistiki olarak önemli olduğunu 

belirtmektedir (P<0.05). 

 

Oksidasyon göstergesi olarak oldukça büyük önem taşıyan trans-2-hekzenal bileşeni 

AG ve AG:PPİ mikrokapsüllerinde bulunmuş olup, AG:PPİ:MD ve PPİ:MD 

mikrokapsüllerinde tespit edilememiştir. AG ve AG:PPİ mikrokapsüllerinde bulunan 

trans-2-hekzenal bileşeni, püskürterek kurutma işlemi esnasında uygulanan yüksek 

sıcaklık nedeniyle meydana gelmiş olabilir. Bunun yanında FUY’da tespit edilen 

borneol, α-terpineol, cis-murola-4(15),5-dien ve 3-metoksi sinnemaldehit bileşenleri 

mikrokapsüllerde bulunamamıştır. Bu durumun nedeni uçucu yağın püskürterek 

kurutma işlemi esnasında yüksek sıcaklığa maruz kalmasıyla bu bileşenlerin uçmuş 

olması olabilir. Sıcaklık bazı bileşenlerin kaybına yol açtığı gibi bazı bileşenlerin de 

oluşmasına neden olabilir (Syah vd. 2016). 

 

Osorio vd. (2011) guava meyvesinin (Psidium guajava L.) ekstraktını AG, MD ve 

AG:MD kullanılarak püskürterek kurutma tekniği ile enkapsüle etmiştir. KFME-

GC/MS analizinde meyve ekstraktında tespit edilen etil butanoat, hekzanol ve metil 

benzoat bileşenlerinin mikrokapsüllerde bulunmadığını belirtilmiştir. Ayrıca 
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mikrokapsüllerde tespit edilen valensen bileşeninin serbest haldeki ekstraktta 

bulunmadığını tespit etmiştir. Bazı bileşenlerin miktarının da mikrokapsüller arasında 

büyük farklılıklar gösterdiği de çalışmada ifade edilmiştir. Baranauskiene vd. (2006) 

oregano (Origanum vulgare L.), sitronella (Cymbopogon nardus G.) ve marjoram 

(Majorana hortensis L.) uçucu yağlarını yağsız süt tozu ve PPK ile enkapsüle etmiş ve 

önceki araştırmayı destekler nitelikte mikrokapsüller arasında bazı bileşenlerin oranları 

arasında önemli farklılıklar olduğunu ifade etmiştir. 

 

4.4 FUY ve FUY mikrokapsülünde (FUYM) yapılan analizler 

 

Çalışmamızda model ürüne yalnızca bir mikrokapsül formülasyonu ilave edileceğinden, 

bu aşamaya kadar elde edilen analiz sonuçları değerlendirilerek çalışmaya AG:PPİ:MD 

mikrokapsülü ile devam edilmiştir. Bu mikrokapsülün seçilme nedeni en yüksek EE ve 

in vitro salım değerine sahip olmasıdır. Ayrıca AG:PPİ:MD mikrokapsülü, DSC 

analizinde termal stabilite açısından iyi sonuç vermiştir. Bu bölümden itibaren 

AG:PPİ:MD mikrokapsülü, “fesleğen uçucu yağı mikrokapsülü (FUYM)” olarak 

adlandırılacaktır. 

 

4.4.1 Toplam fenolik madde analizi 

 

FUY ve FUYM’un sahip olduğu toplam fenolik madde miktarı çizelge 4.9’da 

gösterilmiştir. Serbest haldeki FUY’un toplam fenolik madde miktarı 158.56 mg GAE/g 

FUY’dır. Alves-Silva vd. (2013) tarafından bazı aromatik bitkilerden elde edilen uçucu 

yağların toplam fenolik madde, antioksidan ve antimikrobiyel aktivitelerinin incelediği 

bir çalışmada; FUY’un toplam fenolik madde miktarının 794.9 mg GAE/mL FUY 

olduğu belirtilmiştir. Bahsi geçen çalışmada kullanılan FUY’un temel bileşenleri öjenol 

ve α-terpinolendir. Taie vd. (2010) tarafından yapılan bir çalışmada, farklı gübreler 

kullanılarak yetiştirilen fesleğen bitkilerinden elde edilen uçucu yağların biyolojik 

aktiviteleri karşılaştırılmıştır. Çalışmada uçucu yağların majör bileşeninin linalol olduğu 

belirtilmiş ve toplam fenolik maddelerinin 39.51-65.30 mg GAE/g FUY arasında 

değiştiği ifade edilmiştir. Yukarıda verilen literatür bulguları, yapılan bu çalışmada 
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bulunan verilerle paralellik göstermektedir. Bu çalışmada kullanılan FUY’un etken 

maddesinin yukarıda bahsi geçen çalışmalarda kullanılan yağların etken maddelerinden 

farklı olması, toplam fenolik madde içeriğindeki farklılığın nedeni olabilir. 

 

Çizelge 4.9 FUY ve FUYM’un antioksidan aktivite ve toplam fenolik madde miktarı 

 

Örnek Toplam Fenolik Madde 

(mg GAE/g FUY) 

Antioksidan Aktivite  

(mg trolox/g FUY) 

FUY 158.56±1.59
b 

1.96±0.04
a 

FUYM 269.47±21.13
a 

1.02±0.08
b 

GA: Gallik asit eşdeğeri. Aynı sütunda bulunan ‘a-b’ harfleri sonuçlar arasındaki farkın istatistiki olarak 

önemli olduğunu belirtmektedir (P<0.05). 

 

Bu çalışmada kullanılan FUY’un enkapsülasyon prosesiyle sahip olduğu toplam fenolik 

madde miktarının önemli miktarda arttığı görülmektedir (P<0.05). Bu durum, FUY’un 

bünyesinde bulunan fenolik maddelerin emülsiyon oluşturma aşamasında su ile temas 

etmeleri sonucu çözünürlüklerinin artmasından kaynaklanabilir. Bunun yanında 

emülsiyon oluşturma işleminde uygulanan homojenizasyon işlemi (16000 rpm / 5 dk.), 

hücre çeperlerinin parçalanmasına ve böylece fenolik maddelerin ekstraksiyonuna 

neden olmuş olabilir. Ayrıca, FUY emülsiyonlarının enkapsülasyon işlemi esnasında 

maruz kaldıkları sıcaklığın etkisiyle FUY’un bünyesinde bulunan fenolik maddeler 

serbest hale geçmiş olabilir. Literatürde bulgularımızla benzerlik gösteren çalışmalar 

mevcuttur. Dewanto vd. (2002) tarafından yürütülen bir çalışmada domates püresine 

farklı sürelerde ısıl işlem uygulanmıştır. Isıl işlem görmüş domates püresinin besinsel 

değeri ve antioksidan aktivitesi, ısıl işlem görmemiş domates püresi ile 

karşılaştırılmıştır. Çalışmada ısıl işlem görmüş domates püresinin likopen içeriğinin ve 

antioksidan aktivitesinin arttığı belirtilmiştir. Saenz vd. (2009) kaktüs meyvesinin 

(Opuntia ficus-indica) pulpunu ve ekstraktını MD ve inülin kullanarak püskürterek 

kurutma tekniği ile enkapsüle etmiştir. Pulp ve ekstraktın hem MD hem de inülin ile 

enkapsülasyonu sonrası elde edilen mikrokapsüllerin polifenolik madde içeriklerinin 

arttığı görülmüştür. Bu durumun konjuge polifenollerin hidrolizinden 

kaynaklanabileceği belirtilmiştir. Ahmed vd. (2010) tarafından tatlı mor patates püresi, 

MD ve askorbik asit kullanılarak püskürterek kurutma tekniği yardımıyla enkapsüle 

edilmiştir. Enkapsülasyon prosesi sonrası kuru madde bazındaki toplam fenolik 
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maddenin arttığı görülmüştür. Enkapsülasyon prosesi sonucu fenolik madde miktarının 

artması; patatesten fenolik maddelerin ekstraksiyonunun ısı uygulaması ile artmasına ve 

askorbik asit ile muamele sonrası polifenoloksidaz enziminin inaktive olabileceği 

ihtimaline dayandırılmıştır.  

 

4.4.2 Antioksidan aktivite analizi 

 

FUY ve FUYM’un DPPH radikali yakalama aktivitesi çizelge 4.9’da gösterilmiştir. 

Çalışmamızda elde edilen verilere göre FUY’un oldukça sınırlı bir antioksidan 

aktiviteye sahip olduğu görülmektedir. Bu durumun nedeni FUY’un çok büyük bir 

bölümünün estragolden oluşması ve estragolün de düşük antioksidan aktiviteye sahip 

olmasıdır.  Lee vd. (2005) tarafından fesleğen ve kekik uçucu yağlarının temel 

bileşenleri tespit edilerek, bu bileşenlerin antioksidan aktiviteleri aldehit/karboksilik asit 

dönüşümü yöntemi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Çalışmada test edilen bileşikler: 

öjenol, timol, karvakrol, 4-alilfenol, 1-okten-3-ol, benzil alkol, linalol, metil salisilat, 

estragol, 1,8-sineol, 4-terpeneol ve benzil aldehittir. Çalışmada benzil aldehit, metil 

salisat, 1,8-sineol ve estragol bileşenleri; hekzanalin hekzanoik asite dünüşümünü 

sırasıyla % 10 , % 10, % 11 ve % 12 oranında engelleyerek, diğer bileşenlere göre 

oldukça düşük antioksidan aktivite göstermiştir.  Öjenol, timol ve karvakrol bileşenleri 

ise hekzanalin hekzanoik asite dünüşümünü % 100 oranında engellemiştir. Koroch vd. 

(2017) 12 farklı fesleğen varyetesinin  (Ocimum basilicum L.) uçucu yağları ile 

çalışarak bu yağların antioksidan aktivitesini kıyaslamıştır. Çalışmada linalol-öjenol 

varyetelerinin antioksidan aktivitelerinin, linalol-estragol varyetelerine kıyasla oldukça 

yüksek olduğu ifade edilmiştir. 1,8-sineol ve linalool içeriği yüksek olan uçucu yağların 

düşük antioksidan aktiviteye sahip olması, aromatik halkadaki hidroksil gruplarının 

azlığı ile ilişkilendirilmiştir. Metil öjenol ve estragol (metil kavikol) içeriği yüksek olan 

uçucu yağların düşük antioksidan aktiviteye sahip olması ise hidroksil gruplarının 

metilleme aracılığıyla reaksiyona girmesinin engellenmesi olarak gösterilmiştir.  

 

Çizelge 4.9’da FUYM’un serbest haldeki FUY’a göre daha düşük antioksidan 

aktiviteye sahip olduğu görülmektedir (P<0.05). Enkapsülasyon çalışmalarında aktif 
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materyalin sahip olduğu biyolojik aktivitenin korunduğunu, azaldığını veya arttığını 

gösteren çalışmalar mevcuttur. Açai (Euterpe oleracea Mart.) meyvesi yüksek 

antosiyanin içeriği ve antioksidan aktivitesi ile bilinmektedir. Tonon vd. (2010) 

tarafından açai meyvesinin suyu iki farklı MD (10 ve 20 dekstroz eşdeğeri), AG ve 

tapyoka nişastası kullanılarak püskürterek kurutma yöntemi ile enkapsüle edilmiştir. 

Çalışmada meyve suyunun sahip olduğu antioksidan aktivite ve flavonoit içeriğinin 

enkapsülasyon işleminden sonra düştüğü belirtilmiştir. Bahcir vd. (2017) adaçayı 

ekstraktını (Salvia officinalis) pektin ve jelatin kullanarak kompleks koaservasyon 

yöntemi aracılığıyla enkapsüle etmiştir. Çalışmada elde edilen mikrokapsül 

formülasyonlarının adaçayı ekstraktının sahip olduğu antioksidan aktiviteyi artırdığı 

belirtilmiştir. Enkapsülasyon işlemi ile aktif materyalin sahip olduğu biyolojik 

aktivitenin korunması veya artması, aktif materyalin ısıl stabilitesine, kullanılan 

kaplama materyaline, enkapsülasyon tekniği vb. etkenlere bağlı olarak değişebilir. 

 

4.4.3 Antimikrobiyel aktivite analizi 

 

FUY ve FUYM’un E. coli ve S. Typhimurium’a karşı test edilmesi ile elde edilen MİK 

ve MBK değerleri çizelge 4.10’da gösterilmiştir. FUY; E. coli’ye karşı 400 µg/mL’de 

inhibe edici aktivite gösterirken, 450 µg/mL’de bakterisidal etki göstermiştir. E. coli’ye 

karşı FUYM test edildiğinde ise MİK ve MBK değerleri sırasıyla 1000 ve 1100 µg/mL 

FUY’a yükselmiştir (P<0.05). Moghaddam vd. (2014) FUY’u 10 farklı bitki patojenine 

(Ralstonia solanacearum, Pseudomonas syringae pv. lachrymans, P.syringae pv. 

syringae, P. tolaasii, Xanthomonas oryzae pv. oryzae, Xanthomonas citri, Brenneria 

nigrifluens, Pantoea stewartii subsp. indologenes, Agrobacterium vitis ve Rhodococcus 

fascians) karşı test etmiştir. Bu çalışmada elde edilen MİK değerleri 1.1-6.1 mg/mL 

arasında değişirken, MBK değerleri de 4.7-30 mg/mL arasında değişmiştir. Bahsi geçen 

çalışmada kullanılan FUY’da % 87.63 oranında estragol bulunurken, tarafımızdan 

yapılan çalışmada kullanılan FUY’un estragol içeriği % 85.74’tür. Beatovic vd. (2015) 

FUY’un antimikrobiyel aktivitesini E. coli (ATCC 35210) ve S. Typhimurium (ATCC 

13311)’a karşı test etmiştir. Çalışmada hem E. coli hem de S. Typhimurium için MİK 

ve MBK değerlerinin sırasıyla 1.25 ve 2.50 µg/mL olduğu ifade edilmiştir. Literatürde 

FUY’un farklı mikroorganizmalara karşı antimikrobiyel aktiviteye sahip olduğunu 



67 

 

belirten çalışmalar mevcuttur. Ancak, FUY’un içeriği ve test edilen mikroorganizma 

türüne göre MİK ve MBK değerleri farklılık göstermektedir. 

 

Çizelge 4.10 Fesleğen uçucu yağının ve mikrokapsüllerinin antimikrobiyel aktivitesi 

Örnek Escherichia coli Salmonella Typhimurium 

 MİK (µg/mL) MBK (µg/mL) MİK (µg/mL) MBK (µg/mL) 

FUY 400
b 

450
b 

700
b 

800
b 

FUYM 1000
a 

1100
a 

800
a 

900
a 

Aynı sütunda bulunan ‘a-b’ harfleri sonuçlar arasındaki farkın istatistiki olarak önemli olduğunu 

belirtmektedir (P<0.05). 

 

FUY; S. Typhimurium’a karşı test edildiğinde 700 µg/mL konsantrasyonda inhibe edici 

aktivite gösterirken, 800 µg/mL konsantrasyonda bakterisidal etki göstermiştir. S. 

Typhimurium’a karşı FUYM test edildiğinde ise MİK ve MBK değerleri sırasıyla 800 

ve 900 µg/mL FUY olarak tespit edilmiştir (P<0.05). Rattanachaikunsopon ve 

Phumkhachorn (2014) tarafından FUY’un antimikrobiyel aktivitesi Salmonella 

Enteritidis’e karşı test edilmiş ve MİK değerinin 40 µg/mL olduğu ifade edilmiştir. Bu 

çalışmada kullanılan FUY’un temel bileşenleri linalool (% 64.35), 1,8-sineol (% 12.28), 

öjenol (% 3.21) ve germakrendir (% 2.07). Tarafımızca yapılan çalışmada kullanılan 

FUY’un bileşimi, Rattanachaikunsopon ve Phumkhachorn (2014) tarafından yürütülen 

çalışmadaki FUY’un bileşiminden farklı olduğu için ve ayrıca çalışmalarda 

Salmonella’nın farklı türleri kullanıldığı için MİK değerlerinin farklı olması olağandır.  

 

Bu çalışmada FUY’un serbest formunun mikrokapsül formuna göre E. coli ve S. 

Typhimurium’a karşı daha etkili olduğu görülmüştür (P<0.05) ve bu anlamda 

antioksidan aktivite sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Bu durum FUY emülsiyonu 

hazırlanırken kullanılan homojenizasyon yöntemi ve püskürterek kurutma işleminde 

kullanılan yüksek sıcaklık nedeniyle bazı bileşenlerin uçmasından (kaybolmasından) 

veya farklı formlara dönüşmesinden kaynaklanabilir. Ayrıca bu durumun FUY’nın 

mikrokapsül içerisinden dış ortama salım mekanizmasıyla ilgili olduğu 

düşünülmektedir. Konu ile ilgili daha önce yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde, 

tarafımızca bulunan sonuçları hem destekleyen hem de bu sonuçlarla çelişen 

araştırmaların olduğu görülmüştür. Ngamakeue ve Chitprasert (2016) FUY’u jelatin 
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içerisinde basit koaservasyon yöntemi ile enkapsüle etmiş ve daha sonra bu 

mikrokapsülleri farklı oranlarda palmitik asit içeren (% 1, % 2 ve % 3) karboksimetil 

selüloz solüsyonu ile tekrar kaplamıştır. Daha sonra FUY’un ve mikrokapsül formunun 

biyolojik aktivitelerini kıyaslamıştır. Çalışmada FUY’un serbest formunun E. coli 

(O157:H7), S. Typhimurium (TISTR 292) ve Staphylococcus aureus (TISTR 029)’a 

karşı sahip olduğu MİK ve MBK değerlerinin mikrokapsül formunda da korunduğu ve 

hatta bazı formülasyonlarda mikrokapsül formunun daha düşük MİK ve MBK 

değerlerine sahip olduğu belirtilmiştir. Ozdemir vd. (2018) tarafından karabiber 

oleorezini β-siklodekstrin kullanılarak yoğurma ve dondurarak kurutma yöntemleri ile 

enkapsüle edilmiştir. Çalışmada karabiber oleorezinin serbest ve enkapsüle edilmiş 

formu E. coli O157:H7 ve Listeria monocytogenes’e karşı test edilmiş ve karabiber 

oleorezinin serbest formunun antimikrobiyel aktivitesinin enkapsüle edilmiş formun 

sahip olduğu antimikrobiyel aktiviteden daha etkili olduğu ifade edilmiştir. Literatürden 

de anlaşılacağı üzere aktif materyalin biyolojik aktivitesi, enkapsülasyon prosesinde 

kullanılan kaplama materyali, enkapsülasyon tekniği ve mikrokapsül morfolojisi gibi 

birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir. 

 

4.5 Mayonez örneklerinde yapılan analizler 

 

4.5.1 Mayonez örneklerinin mikrobiyolojik analizi 

 

Çizelge 4.11’de mayonez örneklerinde bulunan E. coli sayısındaki (Log KOB/g) 

değişim zamana bağlı olarak verilmiştir. 24 h depolamanın sonunda E. coli sayısındaki 

en fazla düşüş Kontrol-Mayo (1.37 Log KOB/g) örneğinde görülmüş olup % 0.9 

FUYM-Mayo (1.33 Log KOB/g)  ve % 0.3 FUYM-Mayo (1.28 Log KOB/g) örnekleri 

tarafından takip edilmiştir. Ancak, Kontrol-Mayo ve FUYM ilave edilmiş örnekler 

arasındaki fark istatistiki olarak önemli değildir (P˃0.05). Bu noktadaki en az düşüş 

antimikrobiyel madde ilave edilmiş olan Koruyucu-Mayo örneğinde gözlenmiştir 

(P<0.05) (0.85 Log KOB/g). 48 h depolamanın sonunda E. coli sayısındaki en fazla 

düşüş % 0.6 FUYM-Mayo örneğinde görülmüş olup diğer gruplar ile arasındaki fark 

istatistiki olarak önemlidir (P< 0.05). 72 h depolama sonunda ise E. coli sayısındaki en 
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fazla düşüş 4.7 Log KOB/g ile % 0.6 FUYM-Mayo örneğine aittir. Bu örneği 4.66 Log 

KOB/g ve 4.35 Log KOB/g düşüşler ile sırasıyla % 0.3 FUYM-Mayo ve % 0.9 FUYM-

Mayo örnekleri takip etmiştir. Bu noktada FUYM ilave edilen mayonezlerin ve diğer 

örneklerin E. coli sayısı arasındaki fark istatistiki olarak önemli bulunmuştur (P<0.05). 

Depolamanın sonunda % 0.6 FUYM-Mayo örneğinin içerdiği E. coli sayısı Kontrol-

Mayo örneğinde bulunan E. coli sayısından 1.33 Log KOB/g daha azdır. Kontrol-Mayo 

örneğindeki düşüş mayonezin düşük pH’ya sahip olmasından ileri gelirken mikrokapsül 

ilave edilmiş olan mayonezlerdeki düşüş pH ve FUY’un sahip olduğu antimikrobiyel 

aktiviteden ileri gelmektedir. Mikrokapsül ilave edilen örneklerin depolamanın 

sonlarında daha fazla etkin olmasının muhtemel nedeni, FUY’un mikrokapsül 

içerisinden salım mekanizmasıyla ilgili olabilir. 

 

Çizelge 4.11 Mayonez örneklerinde bulunan Escherichia coli sayısındaki değişim 

 
E. coli (Log KOB/g) 

Zaman 

(saat) 

Kontrol-

Mayo 

Koruyucu-

Mayo 

% 0.3 FUYM-

Mayo 

% 0.6 FUYM-

Mayo 

% 0.9 FUYM-

Mayo 

0 6.37±0.08
Aa 

6.34±0.01
Aa 

6.34±0.05
Aa 

6.35±0.00
Aa 

6.39±0.06
Aa 

3 5.69±0.14
Bb 

6.13±0.06
Aa 

5.68±0.04
Bb 

5.74±0.05
ABb 

5.86±0.33
ABb 

6 5.68±0.27
Ab 

5.76±0.18
Ab 

5.58±0.04
Abc 

5.48±0.09
Abc 

5.62±0.14
Ab 

9 5.50±0.08
Abc 

5.44±0.00
Ac 

5.42±0.03
Ac 

5.48±0.10
Abc 

5.48±0.06
Abc 

24 4.98±0.17
Bc 

5.49±0.14
Abc 

5.06±0.02
Bd 

5.20±0.14
Bc 

5.06±0.12
Bc 

48 4.60±0.23
ABd 

5.04±0.15
Ad 

4.56±0.22
ABe 

4.67±0.38
ABd 

4.01±0.38
Bd 

72 2.98±0.30
Be 

4.54±0.15
Ae 

1.68±0.13
Cf 

1.65±0.14
Ce 

2.04±0.03
Ce 

Aynı satırda bulunan ‘A-C’ harfleri aynı depolama periyodundaki örneklerin sonuçları arasındaki 

farkın istatistiki olarak önemli olduğunu belirtmektedir (P<0.05).  Aynı sütunda bulunan ‘a-f’ harfleri 

her bir örnek grubundaki farklı depolama periyotları sonuçları arasındaki farkın istatistiki olarak 

önemli olduğunu belirtmektedir (P<0.05). 

 

Çizelge 4.12’de mayonez örneklerinde bulunan S. Typhimurium sayısındaki (Log 

KOB/g) değişim zamana bağlı olarak verilmiştir. Antimikrobiyel madde olarak 

potasyum sorbat ilave edilen Koruyucu-Mayo örneği depolamanın 9. saatinden itibaren 

S. Typhimurium’a karşı en etkin olan gruptur (P<0.05).  9 h depolama sonunda bu 

örneğin S. Typhimurium sayısında 1.86 Log KOB/g düşüş meydana gelmiştir. 

Koruyucu-Mayo örneğini 1.60 Log KOB/g ve 1.53 Log KOB/g düşüşler ile sırasıyla % 

0.9 FUYM-Mayo ve % 0.6 FUYM-Mayo örnekleri izlemiştir. Depolamanın 24. 
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saatinde Koruyucu-Mayo örneğinde S. Typhimurium sayısı 100 KOB/g’ın (2 Log 

KOB/g) altına düşmüştür.  24. h verilerine göre Koruyucu-Mayo dışındaki örnekler 

arasında S. Typhimurium’a karşı en etkin olan örnek % 0.9 FUYM-Mayo’dur (P<0.05) 

ve bu örnekteki düşüş 2.99 Log KOB/g’dır. % 0.9 FUYM-Mayo örneğini 2.29 ve 1.80 

Log KOB/g düşüşler ile sırasıyla % 0.6 FUYM-Mayo ve % 0.3 FUYM-Mayo örnekleri 

takip etmiştir. Depolama sonunda S. Typhimurium sayısındaki en az düşüş 1.58 Log 

KOB/g ile Kontrol-Mayo örneğinde görülmüştür.  Elde edilen bu verilere göre, % 0.9 

FUYM-Mayo ve % 0.6 FUYM-Mayo örneklerinin S. Typhimurium’a karşı Kontrol-

Mayo ve % 0.3 FUYM-Mayo örneklerinden daha fazla etkili olduğu bulunmuştur 

(P<0.05). 

 

Çizelge 4.12 Mayonez örneklerinde bulunan S. Typhimurium sayısındaki değişim 

S. Typhimurium (Log KOB/g) 

Zaman 

(saat) 

Kontrol-

Mayo 

Koruyucu-

Mayo 

% 0.3 FUYM-

Mayo 

% 0.6 FUYM-

Mayo 

% 0.9 FUYM-

Mayo 

0 6.06±0.00
Aa 

6.11±0.05
Aa 

6.07±0.02
Aa 

6.09±0.00
Aa 

6.33±0.23
Aa 

3 5.80±0.11
Aa 

5.71±0.13
Aa 

5.50±0.09
Ab 

5.59±0.15
Ab 

5.69±0.14
Ab 

6 5.03±0.13
Ab 

4.96±0.31
Ab 

5.14±0.11
Ab 

4.97±0.05
Ac 

5.07±0.00
Ac 

9 4.91±0.01
Ab 

4.25±0.10
Bc 

4.68±0.36
ABc 

4.56±0.18
ABd 

4.73±0.02
Ac 

24 4.48±0.15
Ac 

* 4.27±0.01
Ac 

3.80±0.02
Be 

3.34±0.12
Cd 

48 * * * * * 

* 2 Log KOB/g anlamına gelmektedir. 

Aynı satırda bulunan A-C harfleri aynı depolama periyodundaki örneklerin sonuçları arasındaki farkın 

istatistiki olarak önemli olduğunu belirtmektedir (P<0.05).  Aynı sütunda bulunan ‘a-e’ harfleri her bir 

örnek grubundaki farklı depolama periyotları sonuçları arasındaki farkın istatistiki olarak önemli 

olduğunu belirtmektedir (P<0.05). 

 

Çalışmada Koruyucu-Mayo örneği S. Typhimurium’a karşı oldukça yüksek 

antimikrobiyel aktiviteye sahip iken E. coli’ye karşı tam tersi bir davranış göstermiştir. 

Bu durumun Koruyucu-Mayo örneğinin içeriğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu 

örnekte animikrobiyel madde olarak potasyum sorbat (PS) bulunurken antioksidan 

madde olarak da EDTA bulunmaktadır. Sonuçlardan anlaşılacağı üzerine PS/EDTA 

kombinasyonu S. Typhimurium ve E. coli’ye karşı farklı tepkiler vermiştir. Bu konuda 

literatür bulguları da sonuçlarımızı desteklemektedir. Wan Norhana vd. (2012) karidese 

L. monocytogenes (V7) ve S. Typhimurium (ATCC 14028) inoküle ederek nisin, 

EDTA, PS, sodyum benzoat ve sodyum diasetat maddelerinin tek tek ve farklı 
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kombinasyonlarının antimikrobiyel aktivitesini araştırmıştır. Nisin-EDTA-PS 

kombinasyonu L. monocytogenes sayısı üzerinde etkili bir düşüşe neden olurken S. 

Typhimurium üzerinde başarısız olmuştur. Ayrıca Koruyucu-Mayo örneğinin pH 

değerinin (4.23) diğer örneklerden (Kontrol-Mayo: 4.08, % 0.3 FUYM-Mayo: 4.07, % 

0.6 FUYM-Mayo: 4.08, % 0.9 FUYM-Mayo: 4.11) biraz daha yüksek olması da bu 

durumu etkilemiş olabilir. Lima da Silva ve de Melo Franco (2012) tarafından yapılan 

bir çalışmada  % 0.2 oranında oregano uçucu yağı içeren mayonez elde edilmiş ve bu 

mayonez çeşitli sebzelerden oluşan salatada kullanılmıştır. Kontrol örneği olarak da 

uçucu yağ içermeyen mayonez ile salata hazırlanmıştır. Bu salatalara S. Enteritidis 

inoküle edilerek mayonez içerisindeki oregano uçucu yağının etkisi araştırılmıştır. 8 

°C’de 24 h depolamanın sonunda kontrol örneğinde 159 KOB/g S. Enteritidis tespit 

edilirken, uçucu yağ içeren örnekte 112 KOB/g S. Enteritidis olduğu belirtilmiştir. 

Mano vd. (2016) mayoneze doğal aroma maddeleri olan t-sinnemaldehit, timol, 

karvakrol ve öjenol ilave edip Schizosaccharomyces pombe ve Zygosaccharomyces 

bailii mayalarına karşı bu bileşenlerin antimikrobiyel aktivitelerini test etmiştir. Ayrıca 

çalışmada kullanılan doğal aroma bileşenlerinin mayonez içerisindeki antimikrobiyel 

etkisini, sentetik antimikrobiyel maddeler olan benzoik asit ve sorbik asit ile 

kıyaslamıştır. 72 saatlik depolamanın sonunda S. pombe’ye karşı t-sinnemaldehit, 

benzoik asit ve sorbik asit antimikrobiyel aktivite gösterirken, Z. bailii’ye karşı t-

sinnemaldehit ve sorbik asit antimikrobiyel aktivite göstermiştir. Literatür 

çalışmalarında mayonez veya çeşitli gıdaların içerisine baharat, uçucu yağ veya bitki 

ekstraktları ilave edilerek antimikrobiyel aktivitelerinin test edildiği çalışmalar 

mevcuttur. Ancak, tarafımızca yürütülen bu çalışmada mayonez içerisine ilk defa uçucu 

yağ içeren mikrokapsül ilave edilerek antimikrobiyel aktivitesi test edilmiştir. Çalışma 

sonucunda FUY mikrokapsüllerinin mayonez içerisinde E. coli ve S. Typhimurium’a 

karşı antimikrobiyel aktivite gösterdiği tespit edilmiştir. 

 

4.5.2 Mayonez örneklerinin duyusal değerlendirmesi 

 

Çizelge 4.13’te mayonez örneklerinin duyusal analiz sonuçları gösterilmiştir. Taze 

mayonezler arasında en düşük görünüş değerine Koruyucu-Mayo örneği sahiptir 

(P<0.05). Bu durumu Koruyucu-Mayo örneğinin tekstür sonucu da desteklemektedir. 
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Koruyucu-Mayo’nun tekstür değerlendirmesi istatistiki olarak farklı olmasa da diğer 

örneklerden daha düşüktür. Koruyucu-Mayo örneği tadım kaplarına konulduğunda 

diğer örneklere nazaran daha yaygın bir hal almıştır ve bu durum görünüm açısından 

panelistlerden düşük puan almasına neden olmuş olabilir. Renk açısından Kontrol-Mayo 

örneği, Koruyucu-Mayo ve FUYM ilave edilen mayonezlerden daha yüksek beğeniye 

sahiptir (P<0.05). Koku açısından en yüksek beğeniyi % 0.9 FUYM-Mayo örneği almış 

(P<0.05) ve bunu % 0.6 FUYM-Mayo örneği takip etmiştir. En düşük koku değeri ise 

Koruyucu-Mayo ve % 0.3 FUYM-Mayo örneklerine aittir (P<0.05). Lezzet açısından 

ise mikrokapsül ilave edilen mayonezler, Kontrol-Mayo ve Koruyucu-Mayo 

örneklerinden daha düşük sonuçlara sahip olsa da örnekler arasında istatistiki olarak 

fark bulunmamıştır (P>0.05). Fesleğen aroması bugüne kadar mayonezde 

kullanılmadığı için panelistlere bu tat kombinasyonu yabancı gelmiş olabilir. Tekstür ve 

genel beğeni değerlendirmesinde örnekler arasında istatistiki olarak fark bulunmamıştır 

(P>0.05). Ayrıca mayonez örneklerinin duyusal analiz sonuçlarına ait polar koordinat 

grafikleri şekil 4.7’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.13 Mayonez örneklerinin duyusal analizi  

Zaman 

(gün)  

Kontrol-

Mayo 

Koruyucu-

Mayo 

% 0.3 

FUYM-Mayo 

% 0.6 

FUYM-Mayo 

% 0.9 

FUYM-Mayo 

1 

Görünüş 7.63±0.09
Aa 

7.38±0.09
Ba 

7.63±0.09
Aa 

7.53±0.13
ABa 

7.53±0.04
ABa 

Renk 7.75±0.09
Aa 

7.69±0.00
ABa 

7.47±0.13
Ba 

7.53±0.04
ABa 

7.56±0.18
ABa 

Koku 6.66±0.31
ABa 

6.31±0.27
Ba 

6.47±0.40
Ba 

6.89±0.02
ABa 

7.31±0.00
Aa 

Lezzet 7.09±0.04
Aa 

6.84±0.57
Aa 

6.58±0.33
Aa 

6.61±0.02
Aa 

6.44±0.22
Aa 

Tekstür 7.28±0.13
Aa 

6.88±0.35
Aa 

7.19±0.35
Aa 

7.34±0.04
Aa 

7.36±0.07
Aa 

Genel 

Beğeni 
7.28±0.00

Aa 
6.89±0.60

Aa 
7.11±0.20

Aa 
6.83±0.02

Aa 
6.91±0.00

Aa 

43 

Görünüş 6.20±0.57
Aa 

6.45±0.35
Aa 

7.05±0.64
Aa 

7.15±0.07
Aa 

6.60±0.42
Aa 

Renk 6.60±0.28
Bb 

6.90±0.14
Bb 

7.35±0.21
Aa 

7.35±0.07
Aa 

7.00±0.00
ABb 

Koku 5.45±0.07
Bb 

5.65±0.49
Ba 

6.70±0.42
Aa 

6.80±0.28
Aa 

7.15±0.07
Aa 

Lezzet 6.00±0.42
BCa 

5.85±0.21
Ca 

6.75±0.35
Aa 

6.60±0.14
ABa 

6.10±0.14
ABa 

Tekstür 6.70±0.42
Aa 

6.40±0.00
Aa 

7.20±0.42
Aa 

7.15±0.21
Aa 

7.05±0.49
Aa 

Genel 

Beğeni 
6.15±0.35

Ba 
6.15±0.21

ABa 
7.05±0.35

Aa 
6.85±0.21

ABa 
6.50±0.28

ABa 

Aynı satırda bulunan ‘A-C’ harfleri aynı depolama periyodundaki farklı örneklerin sonuçları 

arasındaki farkın istatistiki olarak önemli olduğunu belirtmektedir (P<0.05).  Aynı sütunda bulunan 

‘a-b’ harfleri her bir örnek grubundaki farklı depolama periyotları sonuçları arasındaki farkın 

istatistiki olarak önemli olduğunu belirtmektedir (P<0.05).  
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43 günlük (6 hafta) depolama periyodu sonunda elde edilen bulgulara bakıldığında, 

FUYM ilave edilen örneklerin duyusal değerlendirme kriterlerinin tamamında Kontrol-

Mayo ve Koruyucu-Mayo örneklerinden daha yüksek puanlara sahip olduğu 

görülmektedir. Görünüm açısından örnekler arasında istatistiki olarak fark yoktur. Renk 

açısından en yüksek değerler % 0.6 FUYM-Mayo ve % 0.3 FUYM-Mayo örneklerine 

ait iken, en düşük değerler Kontrol-Mayo ve Koruyucu-Mayo örneklerine aittir 

(P<0.05). Koku değerlendirmesinde mayoneze FUYM ilavesinin sonuçları olumlu 

etkilediği görülmüştür (P<0.05). Mayonez örnekleri lezzet bakımından 

değerlendirildiğinde % 0.3 FUYM-Mayo örneğinin en yüksek beğeniye sahip olduğu 

görülmektedir (P<0.05). Lezzet bakımından en az beğenilen örnek Koruyucu-Mayo 

örneğidir (P<0.05). Örnekler tekstür açısından değerlendirildiğinde aralarında istatistiki 

olarak fark bulunmamıştır (P>0.05). Ancak, Koruyucu-Mayo örneğinin depolamanın 

başında olduğu gibi depolama sonunda da en düşük puanı aldığı görülmektedir. 

Depolama sonunda mayonez örneklerinin genel beğeni değerlendirmesinde en çok 

beğenilen örnek % 0.3 FUYM-Mayo (P<0.05)  iken en az beğenilen örnek  Kontrol-

Mayo olmuştur (P<0.05).  FUYM ilave edilen mayonezlerin depolama sonunda renk, 

koku ve lezzet açısından Kontrol-Mayo ve Koruyucu-Mayo örneklerinden daha çok 

beğenildiği görülmüştür (P<0.05).  

 

 

Şekil 4.7 Mayonez örneklerinin duyusal değerlendirmesine ait polar koordinat grafikleri  

(a: 1. gün sonuçları, b: 43. gün sonuçları) 
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Chatterjee ve Bhattacharjee (2014) tarafından yürütülen bir çalışmada mayoneze öjenol 

bazlı karanfil (Syzygium aromaticum Linn) ekstraktı ve hardal ilave edilerek mayonezde 

meydana gelen değişimler izlenmiştir. Kontrol örneği olarak piyasada bulunan ticari bir 

mayonez kullanılmıştır. Taze mayonezlerde yapılan duyusal değerlendirmede yoğunluk, 

sürülebilirlik ve görünüm açısından mayonezler arasında fark olmadığı belirtilmiştir. 

Ancak, karanfil ekstraktı ile zenginleştirilen mayonez aroma, lezzet ve kabul 

edilebilirlik açısından diğer örneklere göre daha az beğenilmiştir. Depolama sonunda 

ise aroma açısından en çok beğenilen örnek, karanfil ekstraktı ilave edilen mayonezdir. 

Lezzet, genel kabul edilebilirlik, yoğunluk, sürülebilirlik ve renk değerlendirmeleri 

bakımından hardal ve karanfil ekstraktı ilave edilen mayonezler ticari mayonezden daha 

yüksek puan almıştır. Farklı bir çalışmada mayonezin oksidatif stabilitesini ve duyusal 

özelliklerini geliştirmek için farklı oranlarda adaçayı (Salvia officinalis L.) uçucu yağı 

ilave edilmiştir (Rasmy vd. 2012). Uçucu yağ ilave edilen mayonezler kontrol örneği ve 

yapay antioksidan (BHA) ilave edilen mayonezler ile karşılaştırılmıştır. Mayonezler 4 

ay boyunca depolanmıştır. Taze mayonezlerde yapılan duyusal analizde; tat ve genel 

kabul edilebilirlik bakımından BHA ilave edilen mayonezler daha çok beğenilirken, 

depolamanın 3. ve 4. ayında adaçayı uçucu yağı ilave edilen (200 ve 400 ppm) 

mayonezler daha çok beğenilmiştir. 

 

4.5.3 Mayonez örneklerinin pH analizi 

 

Mayonez örneklerinin depolama boyunca pH değerlerinde görülen değişim çizelge 

4.14’te gösterilmiştir. Taze mayonezlerin pH değerleri 4.07 ile 4.23 arasında 

değişmiştir. En düşük pH değerleri % 0.3 FUYM-Mayo örneğine ait iken en yüksek 

değer Koruyucu-Mayo örneğine aittir (P<0.05). Mayonez örneklerinin pH değerleri 1. 

haftada biraz düşüşe geçmiş olup (P<0.05) 2.ve 3. haftalarda bu değerlere yakın 

sonuçlar elde edilmiştir. Depolamanın 4.haftasında ise bütün örneklerin pH değerlerinde 

artış görülmüştür (P<0.05). Bu değerler depolama sonuna kadar yatay seviyede devam 

etmiştir. Kim ve Lee (2017) tarafından yapılmış olan bir çalışmada; mayonez içerisine 

farklı oranlarda kolza tohumu ekstraktı (100, 250 ve 500 ppm) ilave edilerek mayonezin 

oksidatif stabilitesini artırmak amaçlanmış ve çalışmada mayonez örneklerinin pH 

değerlerindeki değişim zamana bağlı olarak incelenmiştir. Çalışmadaki bütün mayonez 
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örneklerinin pH’sı ilk hafta artış göstermiş olup, daha sonra pH değerleri sabit kalmıştır. 

Depolamanın sonuna doğru (7. ve 8. hafta) ise kontrol ve 500 ppm ekstrakt içeren 

örneğin pH değerinde düşüş görüldüğü belirtilmiştir. 

 

Çizelge 4.14 Mayonez örneklerinin pH analizi  

 

Zaman 

(hafta) 

Kontrol- 

Mayo 

Koruyucu-

Mayo 

% 0.3 FUYM-

Mayo 

% 0.6 FUYM-

Mayo 

% 0.9 FUYM-

Mayo 

0 4.08±0.01
BCb 

4.23±0.00
Ac 

4.07±0.00
Cc 

4.08±0.01
BCb 

4.11±0.02
Bb 

1 

 
4.03±0.04

BCc 
4.20±0.01

Ad 
3.99±0.01

Ce 
4.02±0.01

BCc 
4.05±0.01

Bd 

2 3.96±0.00
Ed 

4.18±0.01
Ae 

3.99±0.00
Ded 

4.01±0.00
Cc 

4.05±0.00
Bcd 

3 3.97±0.03
Dd 

4.17±0.00
Ae 

4.00±0.00
CDd 

4.03±0.01
Cc 

4.07±0.00
Bc 

4 4.12±0.01
Eab 

4.33±0.01
Ab 

4.15±0.01
Db 

4.17±0.01
Ca 

4.20±0.00
Ba 

5 4.11±0.01
Eab 

4.33±0.01
Ab 

4.14±0.01
Db 

4.18±0.01
Ca 

4.21±0.01
Ba 

6 4.15±0.01
Da 

4.34±0.00
Aa 

4.17±0.01
CDa 

4.19±0.01
Ca 

4.22±0.01
Ba 

Aynı satırda bulunan ‘A-E’ harfleri aynı depolama periyodundaki örneklerin sonuçları arasındaki 

farkın istatistiki olarak önemli olduğunu belirtmektedir (P<0.05).  Aynı sütunda bulunan ‘a-e’ harfleri 

her bir örnek grubundaki farklı depolama periyotları sonuçları arasındaki farkın istatistiki olarak 

önemli olduğunu belirtmektedir (P<0.05).  

 

Koruyucu-Mayo örneğinin pH değerleri depolamanın başlangıcından sonuna kadar olan 

süreçte diğer örneklerden daha yüksektir (P<0.05). Bu durumun Koruyucu-Mayo 

örneğinin bünyesinde bulunan PS’den kaynaklandığı düşünülmektedir. Zhao vd. (1993) 

elma şarabı içerisine sodyum benzoat ve PS ilave ettikleri bir çalışmada, bu 

koruyucuların şarabın pH’sını artırdığını ifade etmiştir. Arslan vd. (2009) tarafından 

toprak kaynaklı patojenlere karşı gıdalarda kullanılan katkı maddelerinin antimikrobiyel 

etkinliğinin değerlendirildiği çalışmada; torağa PS ilave edildiğinde toprağın pH’sının 

arttığı belirtilmiştir. Ayrıca, genel olarak FUYM ilave edilen mayonezlerin pH 

değerlerinin Kontrol-Mayo örneğinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Literatürde 

bulgularımızla benzerlik gösteren çalışmalar mevcuttur. Chatterjee ve Bhattacharjee 

(2014) tarafından yürütülen bir çalışmada mayoneze karanfil (Syzygium aromaticum 

Linn) ekstraktı ve hardal ilave edilerek 6 ay boyunca mayonez örneklerinin pH 

değerlerindeki değişim izlenmiştir. Depolamanın ilk 4 ayında karanfil ekstraktı ve 

hardal içeren mayonezlerin pH değerlerinin kontrol örneğinden daha yüksek olduğu 

belirtilmiştir. Mayonez formülasyonuna dahil edilen uçucu yağ, ekstrakt, 
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mikrokapsülden gelen kaplama materyali vb. maddelerin mayonezin asitliğini çok az da 

olsa düşürdüğü görülmektedir. 

 

4.5.4 Mayonez örneklerinin oksidasyon analizleri 

 

Lipit oksidasyonu başlama, çoğalma ve bitiş olmak üzere üç aşamadan meydana gelir 

(McClements ve Decker 2000). Peroksit değerleri başlama ve çoğalma aşamalarındaki 

oksidasyon ürünlerinin (hidroperoksitler) ölçülmesi için kullanılır. Konjuge dien 

değerleri oksidasyonun çoğalma (orta) aşamasında oluşan ürünleri ifade ederken, 

konjuge trien değerleri oksidasyonun bitiş (son) aşamasında oluşan ürünleri (alkoller, 

aldehitler, hidrokarbonlar ve ketonlar) temsil eder (McClements ve Decker 2000, 

Rasmy vd. 2012). 

 

4.5.4.1 Peroksit değeri analizi 

 

Mayonez örneklerinin depolama boyunca peroksit değerlerinde meydana gelen değişim 

şekil 4.8’de gösterilmiştir. Mayonezin yapıldığı ayçiçek yağının peroksit değeri 

0.99±0.01’dir (şekilde gösterilmemiştir). Depolamanın ilk haftasından itibaren mayonez 

örneklerin peroksit değerlerinde devamlı olarak artış görülmüştür ve bu durum 

örneklerin zamana bağlı olarak okside olduğuna işaret etmektedir (P<0.05). 6 haftalık 

depolama periyodunun sonunda örneklerin peroksit değerleri sıralaması: % 0.6 FUYM-

Mayo > % 0.3 FUYM-Mayo ˃ Kontrol-Mayo ˃ % 0.9 FUYM-Mayo ˃ Koruyucu-Mayo 

şeklindedir. Koruyucu-Mayo örneği depolamanın 1. haftasından itibaren en düşük 

peroksit değerlerine sahiptir (P<0.05) ve bu örneğin içeriğinde bulunan EDTA’nın 

oksidasyonu yavaşlatmakta oldukça etkili olduğu görülmektedir. Mayoneze FUYM 

ilave edilmesi % 0.3 ve % 0.6’lık konsantrasyonlarda prooksidan etki gösterirken % 

0.9’luk konsantrasyonda antioksidan aktivite göstermiştir.  

 

Mayonezin oksidatif stabilitesini geliştirmek amacıyla mayoneze doğal ürünlerin ilave 

edildiği ve benzer sonuçların elde edildiği çalışmalar mevcuttur. Garcia vd. (2014) 

tarafından yapılmış bir çalışmada mayoneze doğal antioksidan olarak iki farklı kitosan 
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(123 ve 310 kDa molekül ağırlıklarına sahip) ilave edilmiş ve mayonezin oksidatif 

stabilitesine olan etkileri incelenmiştir. Çalışmada örnekler 2 ay depolanmış ve 

depolama boyunca kitosan ilave edilen örneklerin kontrol örneğine göre daha düşük 

peroksit değerlerine sahip olduğu ifade edilmiştir. Kishk ve Elsheshetawy (2013) 

tarafından yürütülen bir çalışmada mayoneze zencefil tozu ilave edilerek, zencefilin 

mayonezin oksidatif stabilitesi ve duyusal ve reolojik özellikleri üzerindeki etkisi 

araştırılmıştır. Çalışmada mayoneze % 0.5, % 0.75, % 1 ve % 1.25 oranlarında zencefil 

ilave edilmiş ve bu örnekler kontrol örneği ile kıyaslanmıştır. Zencefil ilave edilen 

mayonezlerin peroksit değerlerinin kontrol örneğinden daha düşük olduğu ve zencefil 

konsantrasyonu arttıkça mayonezin oksidatif stabilitesinin de arttığı belirtilmiştir.  

 

 

                                   Şekil 4.8 Mayonez örneklerin peroksit değerleri 

(‘A-E’ büyük harfleri aynı depolama periyodundaki örneklerin sonuçları arasındaki farkın istatistiki 

olarak önemli olduğunu belirtmektedir (P<0.05), ‘a-g’ küçük harfleri her bir örnek grubundaki farklı 

depolama periyotlarının sonuçları arasındaki farkın istatistiki olarak önemli olduğunu belirtmektedir 

(P<0.05)). 

 

4.5.4.2 Özgül absorbans değerleri analizi 

 

Mayonezlerin konjuge dien (KD) değerleri şekil 4.9’da gösterilmiştir. Mayonezin 

yapıldığı ayçiçek yağının KD değeri 3.53±0.12’dir (şekilde gösterilmemiştir).  

Depolamanın ilk haftasından itibaren mayonez örneklerinin KD değerleri peroksit 
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değerlerinde olduğu gibi genel olarak artış eğilimindedir. Depolamanın 1. haftasından 

depolama sonuna kadar en düşük KD değerleri Koruyucu-Mayo örneğine aittir (P<0.05) 

ve peroksit analizi sonuçlarını desteklemektedir. FUYM ilave edilen mayonez örnekleri 

depolamanın ilk haftasından itibaren Kontrol-Mayo örneğinden daha yüksek KD 

değerine sahiptir (P<0.05). % 0.9 FUYM-Mayo örneğinin KD değerleri peroksit analizi 

sonuçları ile çelişmektedir. Peroksit analizi sonuçlarında Koruyucu-Mayo örneğinden 

sonra en iyi antioksidan aktivite gösteren örnek olan % 0.9 FUYM-Mayo örneği, KD 

sonuçlarında aynı aktiviteyi gösterememiştir. Ramadan ve Mörsel (2004) tarafından 

belirtilen bir ifadeye göre KD ve konjuge trien (KT) değerlerindeki değişim her zaman 

peroksit değerindeki değişim ile uygunluk içerisinde olmayabilir. Çörekotu tohumu, 

kişniş tohumu ve nijer tohumu yağlarının oksidatif stabilitelerini karşılaştırdıkları 

çalışmalarında, nijer tohumunun ham yağının peroksit değerinde önemli bir artış 

görülürken KD ve KT değerlerinin değişmediği görülmüştür. Aynı zamanda çörekotu 

ve kişniş ham yağlarının KT değerlerinde önemli bir artış görülürken para-anisidin 

değerlerinin değişmediği görülmüştür.   

 

 

                   Şekil 4.9 Mayonez örneklerinin Konjuge dien (KD) değerleri  

(‘A-E’ büyük harfleri aynı depolama periyodundaki örneklerin sonuçları arasındaki farkın istatistiki 

olarak önemli olduğunu belirtmektedir (P<0.05), ‘a-f’ küçük harfleri her bir örnek grubundaki farklı 

depolama periyotlarının sonuçları arasındaki farkın istatistiki olarak önemli olduğunu belirtmektedir 

(P<0.05)). 

 



79 

 

Mayonez örneklerinin KT değerleri şekil 4.10’da gösterilmiştir. Mayonezin yapıldığı 

ayçiçek yağının KT değeri 2.38±0.15’tir (şekilde gösterilmemiştir).  Depolamanın 1. 

haftasından 5. haftasına kadar olan süreçte FUYM ile zenginleştirilen mayonezlerin KT 

değerleri Kontrol-Mayo ve Koruyucu-Mayo değerlerinden daha yüksektir (P<0.05). 

Kontrol-Mayo ve Koruyucu-mayo örneklerinin KT değerlerinde depolamanın 4. ve 6. 

haftaları arasında dalgalanmalar görülmüştür. % 0.3 FUYM-Mayo ve % 0.6 FUYM-

Mayo örneklerinde de depolamanın 1. haftasından itibaren dalgalanmalar mevcuttur. Bu 

durum konjuge oluşumu ve izomerizasyona bağlı olarak metilen ile ayrılmış dien ve 

polienleri içeren yağların çift bağ pozisyonlarının yer değiştirmesinden ileri gelmektedir 

(Logani ve Davies 1980, Chirinos vd. 2015). % 0.9 FUYM-Mayo örneğinin KT değeri 

depolama başlangıcında 2.57 iken depolama sonunda bu değer 2.71’e yükselmiştir 

(P<0.05). % 0.9 FUYM-Mayo örneğinin KT değerlerinde dalgalanma görülmemiş olup 

bu değerler devamlı olarak artmıştır ve KD değerleri ile uygunluk göstermektedir.  

 

 

                    Şekil 4.10 Mayonez örneklerinin Konjuge trien (KT) değerleri  

(‘A-D’ büyük harfleri aynı depolama periyodundaki örneklerin sonuçları arasındaki farkın istatistiki 

olarak önemli olduğunu belirtmektedir (P<0.05), ‘a-e’ küçük harfleri her bir örnek grubundaki farklı 

depolama periyotlarının sonuçları arasındaki farkın istatistiki olarak önemli olduğunu belirtmektedir 

(P<0.05)). 

 

KD ve KT değerlerinin elde edilmesi için UV-vis spektrofotometre aracılığıyla 232 ve 

270 nm dalga boylarında ölçüm yapılmaktadır. Çalışmada peroksit değerleri ile KD ve 
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KT değerleri arasında çıkan uyuşmazlık üzerinde FUY’un UV-vis spektrofotometrede 

okunduğu aralığın etkisi olduğu düşünülmektedir. Bölüm 3.2.5.5’te bahsedildiği üzere 

mikrokapsüllerin EE (%) analizi spektrofotmetre yardımıyla 200 nm dalga boyunda 

yapılan absorbans ölçümleri ile gerçekleştirilmiştir. 200 nm dalga boyu seçilirken 

spektrofotmetrede yapılan dalga boyu taraması göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, 

dalga boyu taramasında FUY’un yalnızca 200 nm etrafında pik vermediği, 190-290 nm 

arasında çeşitli yayvan pikler gösterdiği tespit edilmiştir. Daha önce bahsedildiği üzere 

FUY’un büyük bölümü estragolden oluşmaktadır. Estragol, benzen halkası ile bu 

halkaya bağlı olan metil ve propenil gruplarından oluşmaktadır. Estragolün kimyasal 

yapısında, benzen halkasında ve propenil grubunda olmak üzere toplam 4 adet çift bağ 

bulunmaktadır. Bu bağlar 232 ve 270 nm dalga boylarında muhtemelen FUY’dan gelen 

dien ve trien yapıları olarak okunmuş olabilir. Bu nedenle estragolün kimyasal yapısının 

KD ve KT analiz sonuçlarını etkilediği düşünülmektedir. 

  

4.5.4.3 Yağ asiti dağılımı 

 

Mayonez örneklerinin depolama esnasındaki yağ asitleri dağılımında meydana gelen 

değişim çizelge 4. 15’te gösterilmiştir. Çizelgede geçen Doymuş Yağ Asitleri (DYA): 

miristik asit (C14:0), palmitik asit (C16:0), heptadekanoik asit (C17:0), stearik asit 

(C18:0), araşidik asit (C20:0) ve behenik asitten (C22:0) oluşmaktadır. Tekli doymamış 

yağ asitleri (TDMYA): palmitoleik asit (C16:1), heptadekenoik asit (C17:1), oleik asit 

(C18:1) ve eikosenoik asit (C20:1) meydana gelmektedir. Çoklu Doymamış Yağ 

Asitleri (ÇDMYA) ise  linoleik asit (C18:2) ve linolenik asitten (C18:3) oluşmaktadır. 

Mayonezin hazırlanmasında kullanılan ayçiçek yağının C14:0, C16:0, C16:1, C17:0, 

C17:1, C18:0, C18:1, C18:2, C18:3, C20:0, C20:1, C22:0, TDMYA, ÇDMYA, 

DMYA/DYA ve ÇDMYA/DYA değerleri sırasıyla: 0.07±0.00, 6.30±0.02, 0.11±0.00, 

0.03±0.00, 0.02±0.00, 3.22±0.03, 31.72±0.06, 57.51±0.04, 0.06±0.00, 0.20±0.01, 

0.12±0.00, 0.63±0.04, 31.98±0.06, 57.57±0.04, 8.57±0.08 ve 5.51±0.05’tir.  
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Çizelge 4.15 Mayonez örneklerinin yağ asiti dağılımı  

 
Zaman 

(hafta) 

Yağ 

Asitleri 

Kontrol-

Mayo 

Koruyucu-

Mayo 

% 0.3 

FUYM-Mayo 

% 0.6 

FUYM-Mayo 

% 0.9 

FUYM-Mayo 

0 

C14:0 0.07±0.00
Aa 

0.07±0.00
Aa 

0.07±0.00
Aa 

0.07±0.00
Aa 

0.07±0.00
Aa 

C16:0 6.17±0.00
Aab 

6.14±0.03
ABa 

6.12±0.03
Ba 

6.13±0.04
ABa 

6.16±0.02
Ab 

C16:1 0.11±0.00
Aa 

0.11±0.01
Aa 

0.11±0.00
Aab 

0.11±0.00
Aa 

0.11±0.00
Aa 

C17:0 0.03±0.00
Aa 

0.03±0.00
 Aa

 0.03±0.00
 Aa

 0.03±0.00
 Aa

 0.03±0.00
 Aa

 

C17:1 0.02±0.00
 Aa

 0.02±0.00
 Aa

 0.02±0.00
 Aa

 0.02±0.00
 Aa

 0.02±0.00
 Aa

 

C18:0 3.15±0.02
 ABa

 3.16±0.01
 Aa

 3.09±0.02
 Ca

 3.10±0.03
 Cb

 3.12±0.02
 BCb

 

C18:1 32.08±0.01
 ABa

 32.02±0.05
 BCa

 31.93±0.03
 Cb

 32.12±0.03
 Aab

 32.07±0.11
 ABa

 

C18:2 57.30±0.02
 Bb

 57.37±0.10
 Bb

 57.64±0.09
 Aa

 57.38±0.09
 Bab

 57.38±0.11
 Bb

 

C18:3 0.06±0.00
 Aa

 0.06±0.00
 Aa

 0.06±0.00
 Aa

 0.06±0.00
 Aa

 0.06±0.00
 Aa

 

C20:0 0.22±0.00
 Aa

 0.20±0.02
 ABa

 0.20±0.02
 Bb

 0.21±0.01
 ABa

 0.22±0.00
 ABa

 

C20:1 0.14±0.00
 Aa

 0.13±0.00
 Aa

 0.12±0.02
 Aa

 0.14±0.00
 Aa

 0.13±0.01
 Aa

 

C22:0 0.65±0.00
 Aa

 0.63±0.01
 ABb

 0.62±0.01
Ba

 0.64±0.01
ABab

 0.62±0.03
Ba

 

TDMYA 32.34±0.01
ABa

 32.27±0.05
BCa

 32.18±0.02
Cb

 32.38±0.02
Aab

 32.34±0.12
ABa

 

ÇDMYA 57.36±0.02
Bc

 57.49±0.02
Bb

 57.70±0.09
Aa

 57.44±0.09
Bab

 57.44±0.11
Bb

 

DMYA/ 

DYA 
8.71±0.02

 Cc
 8.77±0.04 

BCab
 8.88±0.07

Aa
 8.83±0.07

 ABb
 8.79±0.02

 BCa
 

ÇDMYA 

/DYA 
5.57±0.01

 Cc
 5.62±0.02

 BCab
 5.70±0.05

 Aa
 5.64±0.05

 ABbc
 5.62±0.01

 BCab
 

2 

C14:0 0.07±0.00
 Aa

 0.07±0.00
 Aa

 0.07±0.00
 Aa

 0.07±0.00
 Aa

 0.07±0.00
 Aa

 

C16:0 6.19±0.01
 Aa

 6.19±0.02
 Aa

 6.18±0.02
 Aa

 6.19±0.01
 Aa

 6.14±0.02
 Bb

 

C16:1 0.10±0.00
 Aa

 0.11±0.00
 Aa

 0.11±0.00
 Aa

 0.11±0.00
 Aa

 0.11±0.00
 Aab

 

C17:0 0.03±0.00
 Aa

 0.03±0.00
 Aa

 0.03±0.00
 Aa

 0.03±0.00
 Aa

 0.03±0.00
 Aa

 

C17:1 0.02±0.00
 Aa

 0.02±0.00
 Aa

 0.02±0.00
 Aa

 0.02±0.00
 Aa

 0.02±0.00
 Aa

 

C18:0 3.16±0.01
 ABa

 3.17±0.02
 Aa

 3.15±0.01
ABa

 3.16±0.03
ABa

 3.13±0.02
Bb

 

C18:1 32.08±0.03
Aa

 32.02±0.04
Aa

 32.10±0.02
Aa

 32.03±0.07
Abc

 32.04±0.0
 Aa

 

C18:2 57.30±0.01
Bb

 57.32±0.01
Bb

 57.28±0.05
Bb

 57.33±0.09
Bb

 57.42±0.02
Ab

 

C18:3 0.06±0.00
 Aa

 0.06±0.00
 Aa

 0.06±0.00
Aa

 0.06±0.00
Aab

 0.06±0.00
Aab

 

C20:0 0.22±0.00
 Aa

 0.23±0.00
 Aa

 0.23±0.00
Aa

 0.23±0.01
Aa

 0.22±0.00
Aa

 

C20:1 0.13±0.01
 Aa

 0.13±0.00
 Aa

 0.14±0.00
Aa

 0.13±0.00
Aab

 0.13±0.01
Aa

 

C22:0 0.64±0.01
ABab

 0.66±0.01
Aa

 0.64±0.02
ABa

 0.65±0.00
ABa

 0.63±0.01
Ba

 

TDMYA 32.33±0.02
 ABa

 32.28±0.04
 Ba

 32.36±0.02
 Aa

 
32.29±0.08

 

ABbc
 

32.30±0.02
 ABa

 

ÇDMYA 57.36±0.01
 Bc

 57.38±0.01
 Bb

 57.34±0.05
 Bb

 57.38±0.08
 Bb

 57.48±0.02
 Ab

 

DMYA/ 

DYA 
8.70±0.03

 Bc
 8.67±0.04

 Bb
 8.71±0.03

 Ba
 8.68±0.04

 Bc
 8.79±0.02

 Aa
 

ÇDMYA 

/DYA 
5.56±0.02

 Bc
 5.55±0.03

 Bb
 5.57±0.02

 Ba
 5.56±0.03

 Bc
 5.62±0.01

 Aab
 

Aynı satırda bulunan ‘A-C’ harfleri aynı depolama periyodundaki örneklerin sonuçları arasındaki 

farkın istatistiki olarak önemli olduğunu belirtmektedir (P<0.05).  Aynı sütunda bulunan ‘a-c’ harfleri 

her bir örnek grubundaki farklı depolama periyotları sonuçları arasındaki farkın istatistiki olarak 

önemli olduğunu belirtmektedir (P<0.05).  
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Çizelge 4.15 Mayonez örneklerinin yağ asiti dağılımı (devamı) 
 

Zaman 

(hafta) 

Yağ 

Asitleri 

Kontrol-

Mayo 

Koruyucu-

Mayo 

% 0.3 

FUYM-Mayo 

% 0.6 

FUYM-Mayo 

% 0.9 

FUYM-Mayo 

4 

C14:0 0.07±0.00
 Aa 

0.07±0.00
 Aa

 0.07±0.00
 Aa

 0.07±0.00
 Aa

 0.07±0.00
 Aa

 

C16:0 6.14±0.02
 Abc

 6.12±0.04
 ABa

 6.16±0.03
 Aa

 6.06±0.05
 Ba

 6.14±0.03
 Ab

 

C16:1 0.11±0.00
 Aa

 0.11±0.00
 ABa

 0.11±0.00
 ABab

 0.10±0.00
 ABa

 0.10±0.00
 Bb

 

C17:0 0.03±0.00
 A

 0.03±0.00
 Aa

 0.03±0.00
 Aa

 0.03±0.00
 Aa

 0.03±0.00
 Aa

 

C17:1 0.02±0.00
 A

 0.02±0.00
 Aa

 0.02±0.00
 Aa

 0.02±0.00
 Aa

 0.02±0.00
 Aa

 

C18:0 3.11±0.02
 Ab

 3.11±0.03
 Aab

 3.13±0.01
 Aa

 3.03±0.03
 Bc

 3.12±0.02
 Ab

 

C18:1 32.09±0.04
 Ba

 32.08±0.07
 Ba

 32.00±0.08
 Bab

 32.22±0.06
 Aa

 31.99±0.08
 Ba

 

C18:2 57.41±0.04
 Aa

 57.43±0.07
 Aab

 57.49±0.09
 Aab

 57.47±0.15
 Aab

 57.51±0.05
 Ab

 

C18:3 0.05±0.00
 Aa

 0.06±0.00
 Aa

 0.05±0.00
 Ab

 0.05±0.00
 Aab

 0.06±0.01
 Aab

 

C20:0 0.21±0.00
 Aa

 0.22±0.00
 Aa

 0.22±0.00
 Aab

 0.21±0.01
 Aa

 0.22±0.00
 Aa

 

C20:1 0.13±0.00
 Aa

 0.13±0.00
 Aa

 0.13±0.00
 Aa

 0.13±0.01
 Ab

 0.13±0.01
 Aab

 

C22:0 0.64±0.01
 Aab

 0.63±0.01
 Ab

 0.62±0.01
 ABa

 0.60±0.01
 Bc

 0.63±0.01
 Aa

 

TDMYA 32.34±0.05
 Ba

 32.33±0.07
 Ba

 32.25±0.08
 Bab

 32.48±0.06
 Aa

 32.24±0.08
 Ba

 

ÇDMYA 57.46±0.04
 Ab

 57.49±0.07
 Ab

 57.54±0.09
 Aab

 57.52±0.15
 Aab

 57.56±0.05
 Ab

 

DMYA/ 

DYA 
8.81±0.04

 Bb
 8.83±0.08

 Bab
 8.79±0.02

 Ba
 9.00±0.11

 Aa
 8.81±0.04

 Ba
 

ÇDMYA 

/DYA 
5.64±0.03

 Bb
 5.65±0.05

 Bab
 5.63±0.02

 Ba
 5.75±0.08

 Aa 
 5.64±0.02

 Ba
 

6 

C14:0 0.07±0.00
 Aa

 0.07±0.00
 Aa

 0.07±0.00
 Aa

 0.07±0.00
 Aa

 0.06±0.00
 Ba

 

C16:0 6.10±0.03
 Bc

 6.10±0.08
 Ba

 6.23±0.14
 ABa

 6.14±0.01
 Ba

 6.30±0.08
 Aa

 

C16:1 0.10±0.00
 Aa

 0.10±0.00
 Aa

 0.10±0.00
 Ab

 0.10±0.00
 Aa

 0.10±0.00
 Aab

 

C17:0 0.03±0.00
 Aa

 0.03±0.00
 Aa

 0.03±0.00
 Aa

 0.03±0.00
 Aa

 0.03±0.00
 Aa

 

C17:1 0.02±0.00
 Aa

 0.02±0.00
 Aa

 0.02±0.00
 Aa

 0.02±0.00
 Aa

 0.02±0.00
 Aa

 

C18:0 3.09±0.02
 ABb

 3.07±0.06
 Bb

 3.19±0.12
 Aa

 3.11±0.02
 ABab

 3.21±0.04
 Aa

 

C18:1 32.08±0.03
 Aa

 31.98±0.09
 Aa

 31.94±0.11
 Ab

 31.96±0.09
 Ac

 31.60±0.16
 Bb

 

C18:2 57.47±0.01
 ABa

 57.62±0.15
 ABa

 57.37±0.26
 Bab

 57.57±0.14
 ABa

 57.73±0.05
 Aa

 

C18:3 0.08±0.04
 Aa

 0.05±0.00
 Aa

 0.06±0.00
 Aab

 0.05±0.00
 Ab

 0.05±0.00
 Ab

 

C20:0 0.21±0.01
 Aa

 0.21±0.01
 Aa

 0.23±0.01
 Aa

 0.20±0.03
 Aa

 0.18±0.00
 Bb

 

C20:1 0.13±0.00
 Aa

 0.13±0.00
 Aa

 0.13±0.02
 Aa

 0.13±0.00
 Ab

 0.11±0.00
 Ab

 

C22:0 0.62±0.01
 Ab

 0.61±0.01
 Ab

 0.65±0.05
 Aa

 0.62±0.02
 Abc

 0.61±0.01
 Aa

 

TDMYA 32.34±0.03
 Aa

 32.23±0.09
 Aa

 32.19±0.09
 Ab

 32.21±0.09
 Ac

 31.84±0.16
 Bb

 

ÇDMYA 57.54±0.05
 ABa

 57.67±0.15
 ABa

 57.42±0.26
 Bab

 57.63±0.14
 ABa

 57.78±0.05
 Aa

 

DMYA/ 

DYA 
8.88±0.05

 Aa
 8.91±0.16

 Aa
 8.63±0.30

 Aa
 8.84±0.06

 Ab
 8.64±0.11

 Ab
 

ÇDMYA 

/DYA 
5.69±0.03

 Aa
 5.71±0.10

 Aa
 5.53±0.20

 Aa
 5.67±0.05

 Aab
 5.57±0.06

 Ab
 

Aynı satırda bulunan ‘A-C’ harfleri aynı depolama periyodundaki örneklerin sonuçları arasındaki 

farkın istatistiki olarak önemli olduğunu belirtmektedir (P<0.05).  Aynı sütunda bulunan ‘a-c’ harfleri 

her bir örnek grubundaki farklı depolama periyotları sonuçları arasındaki farkın istatistiki olarak 

önemli olduğunu belirtmektedir (P<0.05).  
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Depolamanın başlangıcında % 0.3 FUYM-Mayo örneği en yüksek ÇDMYA oranına 

sahip olup (P<0.05), diğer örneklerin ÇDMYA miktarları arasındaki fark istatistiki 

olarak önemsizdir (P˃0.05). Depolamanın 2. haftasında en yüksek ÇDMYA oranına (% 

57.48) % 0.9 FUYM-Mayo örneği sahiptir (P<0.05). Depolamanın 4. haftasına 

gelindiğinde mayonez örneklerinin tamamının ÇDMYA miktarları arasında istatistiki 

olarak fark olmadığı görülmektedir (P˃0.05). Ancak, istatistiki olarak fark olmasa da % 

0.9 FUYM-Mayo örneği diğer mayonez örneklerinden daha fazla ÇDMYA miktarına 

sahiptir. Depolamanın sonunda ise % 0.9 FUYM-Mayo örneğinin en yüksek ÇDMYA 

içeriğine sahip olduğu (% 57.78) ve aradaki farkın da istatistiki olarak önemli olduğu 

görülmektedir (P<0.05). Doymamış yağ asitleri/doymuş yağ asitleri (DMYA/DYA) 

oranı incelendiğinde ise depolamanın 2. haftasında en yüksek değerin  % 0.9 FUYM-

Mayo örneğine (P<0.05) ait olduğu görülmektedir (% 8.79). Depolamanın 4. haftasına 

gelindiğinde % 0.6 FUYM-Mayo örneğinin en yüksek DMYA/DYA oranına sahip 

olduğu (P<0.05)  görülmekte olup (% 9.00), depolamanın sonunda örnekler arasında 

istatistiki olarak fark yoktur (P˃0.05). Bu durum ÇDMYA/DYA oranları incelendiğinde 

de geçerlidir. Mayonezin FUYM ile zenginleştirilmesinin oksidasyona bağlı olarak yağ 

asiti dağılımında olumsuz bir değişime neden olmadığı tespit edilmiştir. 

 

4.5.5 Mayonez örneklerinin aroma analizi 

 

Mayonez örneklerinin depolama boyunca aroma profilinde görülen değişim çizelge 

4.16‘da gösterilmiştir. Depolamanın başında Kontrol-Mayo örneğinin aroma 

maddelerinin % 98.62’sini asetik asit oluşturduğu görülmektedir. Koruyucu-Mayo 

örneğinde ise majör bileşen sorbik asit (% 54.07) olup bunu asetik asit (% 46.15) takip 

etmektedir. Koruyucu-Mayo örneğinin formülasyonunda bulunan PS’nin sorbik asite 

dönüştüğü görülmektedir. FUYM ilave edilen mayonezlerin temel bileşeninin asetik asit 

olduğu ve bunu estragol bileşeninin izlediği görülmektedir. FUYM ilave edilen 

mayonezlerdeki estragol miktarı, ilave edilen FUYM oranına göre artış göstermiştir. 

FUYM ilave edilen mayonezlerde estragol dışında anetol ve trans-anetol bileşenleri de 

tespit edilmiştir. Bu bileşenler FUYM’un GC/MS analizinde tespit edilen uçucu 

bileşenlerdir ve mayonezin FUYM ile zenginleştirilmesi sonucu mayonezde de tespit 

edilmiştir.  
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Çizelge 4.16 Mayonez örneklerinin aroma madde değişimi 

 

T KI Bileşen 
Kontrol-

Mayo 

Koruyucu-

Mayo 

% 0.3 

FUYM-

Mayo 

% 0.6 

FUYM-

Mayo 

% 0.9 

FUYM-

Mayo 

0 

690 Asetik asit 98.62±0.80 46.15±0.23 58.28±0.51 51.68±0.55 48.82±0.65 

768 
2-Bütanon, 

3-hidroksi 
0.67±0.02 - 0.24±0.07 - 0.24±0.01 

1002 
trans-2-

Heptanal 
0.70±0.02 - - - - 

1012 Benzaldehit - - - - - 

1049 1,8-Sineol - - - - - 

1164 Sorbik asit 
 

54.07±0.55 - - - 

1236 Estragol - - 38.78±0.12 44.77±0.55 47.11±0.44 

1291 Anetol - - 0.42±0.03 0.51±0.01 0.52±0.01 

1331 
Trans-

Anetol 
- - 2.19±0.20 2.70±0.10 2.83±0.06 

1339 
p-

Anisaldehit 
- - - 0.28±0.01 0.40±0.02 

       

2 

690 Asetik asit 97.26±1.01 45.52±3.27 55.67±0.93 47.92±0.76 44.95±1.58 

768 
2-Bütanon, 

3-hidroksi 
0.58±0.05 0.27±0.06 - - - 

1002 
trans-2-

Heptanal 
0.97±0.02 - - - - 

1012 Benzaldehit - - - - - 

1049 1,8-Sineol - - - - 0.30±0.02 

1164 Sorbik asit - 54.02±3.71 - - - 

1236 Estragol - - 41.16±1.21 48.21±0.81 50.42±1.45 

1291 Anetol - - 0.45±0.03 0.54±0.00 0.54±0.01 

1331 
Trans-

Anetol 
- - 2.29±0.17 2.90±0.05 3.03±0.06 

1339 
p-

Anisaldehit 
- - 0.28±0.02 0.43±0.04 0.71±0.00 

       
T: zaman (hafta), KI: C5–C24 n-alkan serisinin DB-624 kapiller kolondaki Kováts indeksi 
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Çizelge 4.16 Mayonez örneklerinin aroma madde değişimi (devamı) 

 

T KI Bileşen 
Kontrol-

Mayo 

Koruyucu

-Mayo 

% 0.3 

FUYM-

Mayo 

% 0.6 

FUYM-

Mayo 

% 0.9 

FUYM-

Mayo 

4 

690 Asetik asit 96.97±0.49 43.07±1.63 56.68±1.40 48.96±0.33 44.75±0.77 

768 
2-Bütanon, 

3-hidroksi 
0.41±0.06 - - - - 

1002 
trans-2-

Heptanal 
1.41±0.16 - - - - 

1012 Benzaldehit 0.78±0.03 - - - - 

1049 1,8-Sineol - - - - 0.29±0.01 

1164 Sorbik asit - 56.47±1.51 - - - 

1236 Estragol - - 40.49±1.42 47.32±0.17 50.93±0.79 

1291 Anetol - - 0.42±0.03 0.51±0.02 0.52±0.02 

1331 
Trans-

Anetol 
- - 2.18±0.19 2.79±0.11 2.91±0.07 

1339 
p-

Anisaldehit 
- - 0.24±0.02 0.43±0.06 0.53±0.03 

       

6 

690 Asetik asit 96.09±0.22 49.25±2.94 56.17±0.34 50.57±0.22 44.95±0.12 

768 
2-Bütanon, 

3-hidroksi 
0.81±0.13 - - - - 

1002 
trans-2-

Heptanal 
1.62±0.16 - - - - 

1012 Benzaldehit 0.92±0.03 - - - - 

1049 1,8-Sineol - - - - - 

1164 Sorbik asit - 50.54±2.96 - - - 

1236 Estragol - - 40.33±0.36 45.75±0.27 50.85±0.21 

1291 Anetol - - 0.45±0.01 0.48±0.00 0.52±0.01 

1331 
Trans-

Anetol 
- - 2.44±0.06 2.65±0.04 2.97±0.03 

1339 
p-

Anisaldehit 
- - 0.26±0.03 0.56±0.03 0.61±0.02 

       

T: zaman (hafta), KI: C5–C24 n-alkan serisinin DB-624 kapiller kolondaki Kováts indeksi 

 

Depolama başında % 0.6 FUYM-Mayo ve % 0.9 FUYM-Mayo örneklerinde p-

anisaldehit bileşeni tespit edilmiş olup, bu bileşene FUYM’un GC/MS analizinde 

rastlanmamıştır. p-Anisaldehit bileşeni, rezene ve anason uçucu yağlarında önemli 

miktarda bulunmaktadır (Rodrigues vd. 2003, Coşgen vd. 2008) ve ayrıca trans-

anetolün parçalanması sonucu da oluşmaktadır. FUYM ilave edilen mayonezlerde tespit 

edilen p-anisaldehit bileşeninin anetol ve trans-anetol bileşenlerinin parçalanması 

sonucu oluştuğu düşünülmektedir (Bilia vd. 2002, Pu 2014). p-Anaisaldehit bileşeni 

depolama başında % 0.6 FUYM-Mayo ve % 0.9 FUYM-Mayo örneklerinde bulunurken 
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depolama süresinin ilerlemesiyle FUYM ilave edilen bütün mayonezlerde tespit 

edilmiştir. Depolamanın 2. haftasından depolama sonuna kadar olan süreçte % 0.9 

FUYM-Mayo örneğinin temel bileşeninin estragol olduğu tespit edilmiştir. Bu örnekte 

depolamanın 2. ve 4. haftasında FUYM ilave edilen diğer mayonezlerden farklı olarak 

1,8-sineol bileşeni tespit edilmiştir. 1,8-sineol FUY’un majör bileşenlerinden biridir ve 

mayonezde sadece % 0.9 oranında FUYM ilave edilen mayonezde tespit edilmiştir. % 

0.3 FUYM-Mayo ve % 0.6 FUYM-Mayo örneklerinde tespit edilemesinin nedeni, 

mayoneze ilave edilen FUYM miktarının % 0.9 FUYM-Mayo örneğine göre daha 

düşük olmasıdır. 

 

Kontrol-Mayo örneğinde depolamanın 2. haftasından itibaren trans-2-heptanal bileşeni 

tespit edilmiş ve depolama boyunca miktarı artmıştır. trans-2-Heptanal bileşeni yağların 

oksidasyonu sonucu oluşan bir aldehittir ve özellikle linoleik asit veya linolenik asitin 

oksidasyonu sonucu ortaya çıkmaktadır (Bayrak 2006, Choe ve Min 2007). Koruyucu-

Mayo ve FUYM ilave edilen mayonez örneklerinde bu bileşene rastlanmamıştır. Bu 

durum Koruyucu-Mayo örneğinde kullanılan EDTA’nın ve FUYM ilave edilen 

mayonez örneklerinde de FUY’un oksidasyonu engellediğine işaret etmektedir. 

Jacobsen vd. (2000) tarafından yapılan bir çalışmada, balık yağı ile zenginleştirilen 

mayonezde oksidasyona bağlı olarak trans-2-heptenal bileşeni tespit edilmiştir.  

 

Kontrol-Mayo örneğinde diğer örneklerden farklı olarak depolamanın 4. haftasından 

itibaren benzaldehit bileşeni tespit edilmiştir. Benzaldehit bazı bitkilerde doğal olarak 

bulunabildiği gibi benzil alkol bileşeninin oksidasyonu sonucu da oluşabilmektedir. 

Oksidasyonun başlangıç ve orta aşamalarında belirteç olarak kullanılmaktadır. 

Hartvigsen vd. (2000) balık yağı ilave edilen mayonez örneklerinde oksidasyon ürünü 

olarak benzaldehit bileşeni tespit etmiştir. Kontrol-Mayo örneğinde trans-2-heptanal ile 

birlikte benzaldehitin bulunması ve bu bileşenlerin diğer mayonez örneklerinde tespit 

edilmemesi, Kontrol-mayo örneğinde meydana gelen oksidasyonun diğer örneklerden 

daha yüksek olduğunu göstermektedir. Mayonez örneklerine FUYM ilavesinin 

antioksidan olarak görev yaparak oksidasyon ürünlerinin oluşmasını engellediği 

görülmektedir.  
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Şekil 4. 11 FUYM ilave edilen mayonez örneklerinde estragol miktarının değişimi 

(‘A-C’ büyük harfleri aynı depolama periyodundaki örneklerin sonuçları arasındaki farkın istatistiki 

olarak önemli olduğunu belirtmektedir (P<0.05), ‘a-e’ küçük harfleri her bir örnek grubundaki farklı 

depolama periyotları sonuçları arasındaki farkın istatistiki olarak önemli olduğunu belirtmektedir 

(P<0.05)). 

 

FUYM ilave edilen mayonezlerdeki estragol miktarının değişimi şekil 4.11’de 

gösterilmiştir. Taze mayonezlerde estragol miktarının en yüksek seviyede olduğu ve 

zamanla azaldığı görülmektedir (P<0.05). Mayonezdeki FUYM arttıkça mayonezin 

içerdiği estragol miktarı da artmıştır (P<0.05). Depolama başında % 0.3 FUYM-Mayo 

örneğindeki estragol miktarı 0.30 mg/g iken depolama sonunda 0.20 mg/g’a düşerek 

estragol miktarında % 33.33 oranında azalma görülmüştür. % 0.6 FUYM-Mayo 

örneğinin estragol miktarı 0.38 mg/g ile 0.29 mg/g arasında değişerek başlangıçtaki 

estragol miktarında % 28.95 oranında azalma meydana gelmiştir. % 0.9 FUYM-Mayo 

örneğinin estragol miktarı da 0.42 mg/g’dan 0.34 mg/g’a düşmüş ve depolamanın 

başındaki estragol miktarında % 19.05 oranında azalma görülmüştür. Görüldüğü üzere 6 

haftalık depolama sürecinde estragol miktarındaki en az değişim % 0.9 FUYM-Mayo 

örneğinde gerçekleşmiştir. FUYM ilave edilen mayonezlerde FUYM oranı arttıkça 

örneklerin estragol miktarındaki düşüş azalmıştır. Bu durum emülsiyonda bulunan su 

fazının sabit olup, içerisindeki mikrokapsül oranı arttığı için mikrokapsüllerin kaplama 

materyalinden oluşan dış kısmının açılması için gerekli olan zamanın artmasından 

kaynaklanabilir. 
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4.5.6 Mayonez örneklerin reolojik analizi  

 

Öncelikle örnekler üzerinde deformasyon testi yapılmış olup örneklerin frekansı 1 

Hz’de sabit tutularak artan deformasyon oranında, mayonezlerin bozulmadan 

kalabildiği lineer viskoelastik bölge tayin edilmiştir. Daha sonra yapılmış olan frekans 

testi için sabit tutulacak olan deformasyon değeri belirlenmiştir.  

 

4.5.6.1 Sabit Kayma Akış Davranış Özelliklerinin Belirlenmesi 

 

Mayonez örneklerinin sabit kayma hızında göstermiş olduğu akış davranış özellikleri 

şekil 4.12’de gösterilmiştir. Örneklerin tamamı kaymayla azalan akış özelliği 

(psödoplastik) göstermiştir. Kayma hızı arttıkça mayonezlerin viskozitesi azalmıştır. 

Katı benzeri emülsiyonlarda damlacıkların birbirleriyle yakın olmaları, yağ veya protein 

damlacıklarının üç boyutlu ağ yapısının oluşumuna neden olur. Kayma hızı arttıkça 

damlacıklar deforme olur ve sonunda parçalanır (McClements 2015). Bütün örneklerin 

yarı-katı formda ve kırılabilir ağ yapısında oldukları söylenebilir (Chang vd. 2017).  

Ayrıca bu davranış, üretilen hidrodinamik güçler ve yapıyı oluşturan moleküllerin 

birbirleriyle uyumunun artmasına bağlı olarak meydana gelen yapısal parçalanma ile de 

açıklanabilir (McClements 1999, Izidoro vd. 2008). Mayonez örneklerinin görünür 

viskoziteleri arasında düşük kayma hızlarında görülen farklılık kayma hızı arttıkça 

kaybolmuştur.  

 

25 °C’da mayonez örneklerinin kayma gerilimi ve kayma hızı verileri Herschel–

Bulkley modeline uygunluk göstermiştir (R
2
, 0.9989-0.9997).  Chivero vd. (2016) ve 

Mun vd. (2009) tarafından yürütülen çalışmalarda, mayoneze emülsifiye edici madde 

olarak çeşitli gam ve modifiye nişastalar ilave edilmiştir. Elde edilen mayonezlerin 

Herschel–Bulkley modeline uygunluk gösterdiği belirtilmiştir. Izidoro vd. (2008) 

mayonez içerisine muz pulpu ilave ederek mayonezin reolojik özelliklerinde meydana 

gelen değişimleri izlemiştir ve bu çalışmada da Herschel–Bulkley modeli kullanılmıştır. 
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Şekil 4.12 Mayonez örneklerinin görünür viskozite değerlerinin değişimi  

(a: 1. gün, b: 43. gün) 

 

Tarafımızca yürütülen çalışmada elde edilen Herschel–Bulkley modeline ait τo (akma 

gerilimi), K (kıvam indeksi), n (akış davranış indeksi) ve R
2 

(determinasyon katsayısı) 

parametreleri çizelge 4.17’de verilmiştir. Örneklerin n değerlerinin depolamanın 1. ve 

43. gününde sırasıyla 0.43-0.48 ve 0.39-0.46 arasında değiştiği görülmektedir. Bu 

durum mayonez örneklerinin tamamının kaymayla azalan akış özelliği (psödoplastik) 

gösterdiğini kanıtlamaktadır (n<1). Depolama başlangıcında Konrol-Mayo örneği en 

düşük n değerine (0.43±0.00) sahip iken, % 0.9 FUYM-Mayo örneği en yüksek değere 

sahiptir (0.51±0.00) ve n değerinin yükselmesi kaymayla azalan akış özelliğinin 
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düştüğüne işaret eder. K değerleri emülsiyonların viskoz olma doğasını ölçer ve yüksek 

K değerleri güçlü emülsiyon yapısının göstergesidir (Ng vd. 2014). Depolamanın 1. 

gününde en yüksek K değerleri Kontrol-Mayo (9.62±0.48), % 0.6 FUYM-Mayo 

(9.34±0.66) ve % 0.3 FUYM-Mayo (9.21±0.02) örneklerine aittir.  % 0.9 FUYM-Mayo 

ve Koruyucu-Mayo örneklerinin K değerleri ise sırasıyla 7.65±1.36 ve 5.87±0.34’dir. 

Ancak, aynı depolama periyotlarında elde edilen K ve n değerleri arasındaki fark 

istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur (P˃0.05). Mayoneze FUYM ilavesinin K ve n 

değerlerini etkilemediği görülmüştür. 

 

Çizelge 4.17 Mayonez örneklerinin Herschel-Bulkley model parametreleri 

 

Zaman 

(gün) 
Örnek τo K n R

2
 

1 

Kontrol- 

Mayo 
9.21±3.59

a 
9.28±0.96

a 
0.43±0.01

a 
0.9989 

Koruyucu-

mayo 
10.62±0.90

a 
5.87±0.34

b 
0.48±0.01

a 
0.9997 

% 0.3 FUYM-

Mayo 
8.27±0.26

a 
9.21±0.02

a 
0.45±0.00

a 
0.9992 

% 0.6 FUYM-

Mayo 
6.56±2.94

a 
9.81±1.33

a 
0.44±0.01

a 
0.9996 

% 0.9 FUYM-

Mayo 
8.51±2.13

a 
8.99±3.25

a 
0.48±0.08

a 
0.9996 

43 

 

Kontrol- 

Mayo 
6.30±1.31

a 
10.05±2.92

a 
0.41±0.05

a 
0.9995 

Koruyucu-

mayo 
4.30±0.76

b 
7.42±0.03

a 
0.46±0.00

a 
0.9997 

% 0.3 FUYM-

Mayo 
4.92±1.57

a 
11.70±2.14

a 
0.39±0.02

a 
0.9992 

% 0.6 FUYM-

Mayo 
5.62±0.06

a 
9.69±1.00

a 
0.43±0.02

a 
0.9992 

% 0.9 FUYM-

Mayo 
6.26±0.92

a 
9.02±1.30

a 
0.46±0.04

a 
0.9991 

‘a-b’ küçük harfleri her bir örnek grubundaki farklı depolama periyotlarına ait sonuçların arasındaki 

farkın istatistiki olarak önemli olduğunu belirtmektedir (P<0.05). 

 

Akma gerilimi (τo) yalnızca mayonezin prosesi, taşınması ve depolanması için değil 

aynı zamanda tüketiciler için de büyük önem taşımaktadır (Juszczak vd. 2003). Akma 

gerilimi, kayma stresi belirli bir seviyeye gelinceye kadar katı özellik gösteren 

akışkanlarda görülür ve akışın başlaması için gereken en düşük kayma stresine denir 

(Ramaswamy ve Marcotte 2006, Arıkan 2008).  Bu çalışmada taze mayonezler arasında 

en yüksek τo değeri Koruyucu-Mayo (10.62±0.90) örneğine ait iken, en düşük τo değeri 
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% 0.6 FUYM-Mayo (6.56±2.94) örneğine aittir. Depolama sonunda ise en yüksek τo 

değerleri Kotrol-Mayo (6.30±1.31) ve % 0.9 FUYM-Mayo (6.26±0.92) örneklerine ait 

iken, en düşük τo değeri Koruyucu-Mayo örneğine aittir  (4.30±0.76). Ancak, hem taze 

hem de depolanmış mayonez örneklerinin τo değerleri arasında istatistiki olarak fark 

yoktur (P˃0.05). Juszczak vd. (2003) tarafından yapılan bir çalışmada 7 adet ticari 

mayonezin reolojik özellikleri incelenmiş ve mayonezlerin davranışları Herschel-

Bulkley modeline uygunluk göstermiştir. Çalışmada mayonezlerin τo değerlerinin 7.9-

34.8 arasında değiştiği ifade edilmiştir. En düşük ve en yüksek τo değerlerine sahip olan 

mayonezlerde kıvam artırıcı madde kullanılmadığı, ancak yağ içerikleri arasında fark 

olduğu belirtilmiştir. Liu vd. (2007) tarafından yürütülen bir çalışmada düşük yağ 

içerikli mayonez formülasyonları oluşturulmuş ve bu mayonezlerin reolojik özellikleri 

yüksek yağlı mayonez ile karşılaştırılmıştır. Düşük yağ içerikli mayonez elde etmek için 

pektin, kalsiyum iyonu ve PPİ kullanılarak çeşitli çözeltiler elde edilmiş ve mayonez 

formülasyonunda kullanılan yağın % 50’si bu çözeltiler ile değiştirilmiştir. Çalışmada 

en yüksek τo değeri (12.71) yüksek yağ içerikli mayoneze ait olup, yağı azaltılmış 

mayonezlerin τo değerleri daha düşük (0.02-9.59) bulunmuştur. Bu çalışmalarda elde 

edilen bulgular tarafımızca yapılan çalışmada elde edilen τo değerlerini 

desteklemektedir.  

 

Çizelge 4.18 Mayonez örneklerinin anlık viskozite değerleri (5 s
-1

) 

 

Örnek 
Anlık Viskozite (Pa.s) 

1. gün 43. gün 

Kontrol-Mayo 5.11±1.05
Aa 

4.72±0.54
Aa 

Koruyucu-Mayo 4.41±0.01
Aa 

3.76±0.15
Bb 

% 0.3 FUYM-Mayo 5.00±0.10
Aa 

4.98±0.34
Aa 

% 0.6 FUYM-Mayo 4.91±0.14
Aa 

4.70±0.27
Aa 

% 0.9 FUYM-Mayo 5.15±0.40
Aa 

4.73±0.08
Aa 

Aynı sütunda bulunan ‘A-B’ harfleri aynı depolama periyodundaki farklı örneklerin sonuçları arasındaki 

farkın istatistiki olarak önemli olduğunu belirtmektedir (P<0.05).  Aynı satırda bulunan ‘a-b’ harfleri her 

bir örnek grubundaki farklı depolama periyotları sonuçları arasındaki farkın istatistiki olarak önemli 

olduğunu belirtmektedir (P<0.05). 

 

Mayonez örneklerinin 5 s
-1

’de anlık viskozite değerleri çizelge 4.18’de gösterilmiştir. 

Hem taze hem de depolamış mayonezlerde en yüksek anlık viskozite değerleri % 0.9 

FUYM-Mayo örneğine ait iken, en düşük değerler Koruyucu-Mayo örneğine aittir. 
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Depolanmış örnekler arasındaki değerlendirme istatistiki olarak önemlidir (P<0.05). 

Koruyucu-Mayo örneği dışındaki mayonezlerin anlık viskozite değerleri arasındaki fark 

ise istatistiki olarak önemsizdir (P˃0.05). Ayrıca, Koruyucu mayo örneğinin anlık 

viskozitesinin depolama ile azaldığı görülmüştür (P<0.05). 

 

4.5.6.2 Dinamik Kayma Akış Davranış Özelliklerinin Belirlenmesi  

 

Mayonez örneklerinin viskoelastik özelliklerini belirlemek amacıyla frekans kayma 

(Frequency Sweep) testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar kullanılarak örneklerin 

elastik modülü (G′) ve viskoz modülü (G′′) belirlenmiştir. Taze ve depolanmış 

mayonezlerin G′ ve G′′ değerleri, sırasıyla şekil 4.13 ve şekil 4.14’te gösterilmiştir. 

Taze ve depolanmış mayonez örneklerinin tamamının G′ değerleri, G′′ değerlerinden 

daha yüksektir. Bu durum konsantre haldeki emülsiyonlar için tipik bir davranıştır (Di 

Mattia vd. 2015). Düşük frekans değerlerinde mayonezlerin G′ ve G′′ değerleri sürekli 

artış göstererek örnekler doğrusal viskoelastik tepki göstermiştir. Bu doğrusallığa bağlı 

olarak, mayonez örnekleri jel-benzeri ağ yapıları olarak değerlendirilebilir (0.1-10 Hz). 

G′ değerlerinin artan frekans ile birlikte artması damlacıklar arasında güçlü 

interaksiyonlar olduğunu göstermektedir. Bu durum da maddenin elastik modülü 

değerine katkı yapar ve örnek kendini bırakmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyar 

(Di Mattia vd. 2015). Kontrol-Mayo, Koruyucu-Mayo, % 0.6 FUYM-Mayo ve % 0.9 

FUYM-Mayo örneklerinde frekans değerinin 10 Hz’in üzerine çıkması ile G′ değerleri 

düşmeye başlamıştır. % 0.3 FUYM-Mayo örneğinde ise G′ değeri 10-50 Hz arasında da 

artmaya devam etmiştir. G′′ değerlerine bakıldığında, taze mayonezlerde % 0.3 FUYM-

Mayo dışındaki tüm örneklerde artan frekans ile birlikte bu değerde artış söz konusudur. 

% 0.3 FUYM-Mayo örneğinde ise 20 Hz’den sonra aşağı yönlü bir hareket söz konusu 

olduğu anlaşılmıştır. Depolanmış mayonez örneklerinin tamamında ise G′′ değerlerinin 

artan frekans ile birlikte arttığı görülmektedir. 
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Şekil 4.13 Depolamanın 1. günündeki mayonez örneklerinin elastiklik (G′) ve viskoz modülü (G′′) 

 

 

 
Şekil 4.14 Depolamanın 43. günündeki mayonez örneklerinin elastiklik (G′) ve viskoz modülü (G′′)

9
3
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Depolamanın başlangıcında Kontrol-Mayo, Koruyucu-Mayo, % 0.6 FUYM-Mayo ve % 

0.9 FUYM-Mayo örneklerinin hem G′ hem de G′′ sonuçlarında yakın değerlere sahip 

olduğu görülmektedir. Her iki modülde de % 0.6 FUYM-Mayo örneği diğer örneklere 

göre daha yüksek değerlere sahiptir. Ancak kayma hızı arttıkça % 0.6 FUYM-Mayo 

örneği G′ ve G′′ değerleri açısından sırasıyla Kontrol-Mayo ve Koruyucu-Mayo 

örnekleri tarafından geride bırakılmıştır. % 0.9 FUYM-Mayo örneği, % 0.6 FUYM-

Mayo örneğine göre daha fazla FUYM içermesine rağmen G′ ve G′′ değerleri daha 

düşüktür. % 0.3 FUYM-Mayo örneğinde ise diğer mayonezlerden tamamen farklı 

sonuçlar elde edilmiştir. % 0.3 FUYM-Mayo örneğinin G′ ve G′′ değerleri diğer 

örneklerden çok düşüktür. G′ değerinin düşük olması örnek içerisinde bulunan 

maddelerin düşük dispersiyon seviyesine sahip olduğunu ve damlacıklar arasındaki 

interaksiyonun düşük olduğunu ifade eder. G′′ değerinin düşük olması ise emülsiyonun 

akması için daha az strese ihtiyaç olduğuna ve daha çok sıvı-benzeri davranışa sahip 

olduğuna işaret eder (Di Mattia vd. 2015).  

 

Depolama sonunda mayonez örneklerinin G′ ve G′′ değerlerine bakıldığında her iki 

modülü için de en yüksek değerler % 0.9 FUYM-Mayo örneğine aittir. Bu durum % 0.9 

FUYM-Mayo örneği içerisinde bulunan gam moleküllerinden kaynaklanıyor olabilir. 

Gam molekülleri emülsiyon içerisinde ozmotik basınç oluşturur ve damlacıkları güçlü 

bir jel yapısı oluşturmaya zorlar (Hashemi vd. 2018). Depolama sonunda % 0.6 FUYM-

Mayo örneğinin G′ ve G′′ değerleri, Konrol-Mayo örneğinin G′ ve G′′ değerlerinin 

altında kalmıştır. % 0.3 FUYM-Mayo örneğinin depolama sonunda sahip olduğu G′ ve 

G′′ değerleri depolama başlangıcındaki değerlere çok yakındır. Diğer örneklerin G′ ve 

G′′ değerlerinde meydana gelen büyük miktardaki düşüş bu örnekte görülmemiştir. % 

0.3 FUYM-Mayo örneğinin G′ ve G′′ değerleri depolama süreci fark etmeksizin 

düşüktür. 6 haftalık depolama sonucunda en düşük G′ ve G′′ değerleri Koruyucu-Mayo 

örneğine aittir. Bu durum Koruyucu-Mayo örneğinin elastik özelliklerinin zamanla 

azaldığına ve daha çok sıvı benzeri davranış gösterdiğine işaret etmektedir. Bu durumun 

Koruyucu-Mayo örneğinin içeriğinde bulunan EDTA ve PS’den kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Sonuç olarak mayonezin % 0.9 oranında FUYM ile 

zenginleştirilmesi, mayonezin viskozitesine katkıda bulunmuş, plastikleştirici olarak 

görev yaparak elastikliğini artırmış ve böylece daha yüksek elastik ve viskoz modülü 
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değerlerine yol açmış olabilir. Emülsiyonlara ilave edilen kıvam artırıcı ve emülsifiye 

edici maddelerin oranları emülsiyonların reolojik özellikleri üzerinde büyük değişimlere 

neden olabilmektedir. Tarafımızca yapılan çalışmada mayonez örneklerine % 0.3, % 0.6 

ve % 0.9 olmak üzere üç farklı oranda FUY mikrokapsülleri ilave edilmiş ve aralarında 

büyük farklılıklar olduğu görülmüştür. Literatür verileri de bunu doğrulamaktadır. Mun 

vd. (2009) tarafından yapılan bir çalışmada mayoneze ksantan gam ilaveli ve ilavesiz, 

% 3.8 ve % 5.6 oranlarında 4αGTase ile muamele edilmiş nişasta ilave edilmiştir. 

Ksantan gam bulunmayan örneklerde nişasta artışı ile birlikte özellikle G′ değerinde 

önemli bir artış olmuştur. Ksantan gam bulunan örneklerde ise nişasta oranındaki artış 

ile mayonezlerin akış davranışları değişmiştir. % 3.8 oranında nişasta içeren örnekte G′′ 

değerleri G′ değerlerinden büyük iken, % 5.4 nişasta içeren örnekte tam tersi bir durum 

söz konusu olmuştur. Sathivel vd. (2009) tarafından yapılan bir çalışmada kedi balığı 

yumurtası ön işlemlerden geçirilerek toz haline getirilmiş ve mayonez yapımında 

kullanılmıştır. Protein tozu ilavesinin mayonezin besinsel ve fiziksel özelliklerine olan 

etkisi araştırılmış ve sonuçlar ticari mayonezler ile kıyaslanmıştır. Protein tozu ilaveli 

mayonezin elastik ve viskoz modülü değerlerinin iki farklı ticari mayonezin sahip 

olduğu elastik ve viskoz modülü değerlerinin arasında olduğu belirtilmiştir.  Yaptığımız 

çalışmadaki taze mayonezlerin elastik ve viskoz modülü değerleri yukarıda bahsedilen 

çalışmadaki ticari mayonezlerin sonuçları ile kıyaslanacak olursa, ticari mayonezlere en 

yakın örneğin % 0.3 FUYM-Mayo formülasyonu olduğu görülmüştür. Lee vd. (2013) 

tarafından yapılan bir başka çalışmada kullanılan az yağlı ticari mayonezlerin elastik ve 

viskoz modülü değerleri de tarafımızca yapılan çalışmadaki % 0.3 FUYM-Mayo 

örneğinin sonuçlarına benzerlik göstermektedir. Ancak, bahsi geçen çalışmalardaki 

mayonezlerin formülasyonu ile tarafımızca yürütülen çalışmada kullanılan 

mayonezlerin formülasyonlarının farklı olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

4.5.7 Mayonezlerin damlacık büyüklüğü dağılımı analizi 

 

Damlacık büyüklüğü; emülsiyon stabilitesi (yerçekimi kaynaklı ayrılma, çökme, 

birleşme vb.), ürünün optik özellikleri (aydınlık, renk vb.), reolojik özellikleri (viskozite 

veya modülü değerleri) ve duyusal özellikleri açısından oldukça önemli bir etkiye 

sahiptir (McClements 2007). 
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Çizelge 4.19 Mayonez örneklerinin damlacık büyülüğü (D32, μm) değişimi  

 

Zaman 

(gün) 

Kontrol-

Mayo 

Koruyucu-

Mayo 

% 0.3 FUYM-

Mayo 

% 0.6 FUYM-

Mayo 

% 0.9 FUYM-

Mayo 

1 10.56±0.19
Bb

 8.19±0.39
Db

 9.56±0.02
Ca

 11.54±0.19
Aa

 10.56±0.25
Ba

 

43 15.02±0.63
Aa

 14.73±1.10
Aa

 10.33±0.75
Ba

 9.56±0.12
Bb

 10.05±1.05
Ba

 

Aynı satırda bulunan ‘A-D’ harfleri aynı depolama periyodundaki farklı örneklerin sonuçları 

arasındaki farkın istatistiki olarak önemli olduğunu belirtmektedir (P<0.05).  Aynı sütunda bulunan 

‘a-b’ harfleri her bir örnek grubundaki farklı depolama periyotları sonuçları arasındaki farkın 

istatistiki olarak önemli olduğunu belirtmektedir (P<0.05).  

 

Mayonez örneklerinin 6 haftalık depolama periyodu boyunca damlacık büyüklüklerinde 

(D32 μm) görülen değişim çizelge 4.19’da gösterilmiştir. Depolamanın 1. gününde en 

düşük damlacık büyüklüğü Koruyucu-Mayo örneğine (8.19±0.39 µm) ait iken, en 

büyük değer % 0.6 FUYM-Mayo örneğine (11.54±0.19) aittir (P<0.05). Depolama 

başlangıcında Kontrol-Mayo ve Koruyucu-Mayo örneklerinin damlacık büyüklükleri 

sırasıyla 10.56±0.19 ve 8.19±0.39 µm iken, depolama sonunda bu değerlerin sırasıyla 

15.02±0.63 ve 14.73±1.10 µm’ye yükseldiği görülmektedir (P<0.05). Emülsiyonların 

damlacık büyüklüğündeki artış, yağ damlacıklarının uzun süre birbirleri ile temas 

etmesi sonucu birleşmelerinden kaynaklanabilir. Bu sonuçlar Kontrol-Mayo ve 

Koruyucu-Mayo emülsiyonlarının stabil olmadığına, birleşmeye ve topaklanmaya 

eğilimli olduklarına işaret etmektedir. Ayrıca, damlacık büyüklüğü dağılımı emülsiyonu 

oluşturan dispers fazların ara yüzleri hakkında da önemli bilgi verir (Ng vd. 2014).  % 

0.3 FUYM-Mayo örneğinin damlacık büyüklüğünde de artış görülmektedir. Ancak, bu 

artışın Kontrol-Mayo ve Koruyucu-Mayo örneklerindeki artış miktarı ile 

kıyaslandığında oldukça düşük ve istatistiki olarak da önemsiz olduğu görülmektedir. 

Bu durum % 0.3 FUYM-Mayo örneğindeki yağ damlacıklarının diğer örneklere göre 

daha az birleştiğini ve mayoneze % 0.3 oranında FUYM ilavesinin emülsiyon 

stabilitesini olumsuz etkilemediğini göstermektedir. Mayoneze % 0.3 oranında FUYM 

ilavesi sürekli fazın viskozitesinde artışa ve jel ağ yapısının oluşumuna neden olarak 

yağ damlacıklarının birleşmesini geciktirmiş olabilir (Santipanichwong ve 

Suphantharika 2007). Mayonez örneklerinin görünür viskozite sonuçlarını gösteren 

şekil 4.12‘ye bakıldığında, depolama sonunda % 0.3 FUYM-Mayo örneğinin 

viskozitesinin diğer örneklerin viskozitelerinden daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Literatürde emülsiyonların damlacık büyüklüğünün depolama boyunca arttığını 
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gösteren çalışmalar mevcuttur. Ng vd. (2014) tarafından yapılan bir çalışmada farklı 

oranlarda palm olein bazlı diaçilgliserol kullanılarak hindistan cevizi yağı ile model 

emülsiyonlar (mayonez) hazırlanmış ve 4 haftalık depolama periyodu boyunca 

emülsiyonlarda meydana gelen değişimler izlenmiştir. Emülsiyonların damlacık 

büyüklüğü değerlerinin zamana bağlı olarak arttığı görülmüştür.  

 

 % 0.6 FUYM-Mayo ve % 0.9 FUYM-Mayo örneklerinin damlacık büyüklüğündeki 

değişime bakıldığında, depolama sonunda bu değerlerde düşüş olduğu görülmektedir. 

Ancak, % 0.9 FUYM-Mayo örneğinin damlacık büyüklüğündeki değişim istatistiki 

olarak önemsiz bulunmuştur (P˃0.05). Emülsiyonların damlacık büyüklüğünde zamana 

bağlı olarak görülen düşüş genellikle çözülme ile ilişkilendirilir. Normal şartlar altında 

apolar moleküller su içerisinde çözünmez veya sınırlı oranda çözünürken, sulu 

sörfektan çözeltilerinde bu moleküller misel veya kolloit haline dönüşür. Yağ-su 

emülsiyonlarında yeterince sörfektan bulunması durumunda, yağ molekülleri misellere 

dönüşerek yağın çözülmesini sağlamakta ve damlacık büyüklüğünde düşüşe neden 

olmaktadır (McClements 2005) (Santipanichwong ve Suphantharika 2007). Mayoneze 

% 0.6 ve % 0.9 oranında FUYM ilave edilerek, mayonez içerisindeki PPİ miktarı artmış 

ve PPİ sörfektan olarak görev yapmış olabilir. Benzer durum Santipanichwong ve 

Suphantharika (2007) tarafından yürütülen bir çalışmada da görülmüştür. Farklı 

oranlarda lutein ilave edilerek hazırlanan mayonezlerin damlacık büyüklüğünde 

meydana gelen değişim depolama süresince izlenmiştir. Depolama sonunda düşük 

miktarda lutein içeren ( 25 mg/kg ve 50 mg/kg) örneklerin damlacık büyüklüğünde artış 

görülürken, yüksek miktarda lutein içeren (75 mg/kg) örneklerin damlacık 

büyüklüğünde düşüş görülmüştür. 
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5. SONUÇ  

 

Gıdaların sentetik koruyucu kullanmadan raf ömrünün artırılması ve aynı zamanda 

fonksiyonel özelliklerinin geliştirilmesi; araştırmacılar ve gıda endüstrisi açısından 

oldukça popüler bir alan olup bu hedefin gerçekleştirilmesi ve hayata geçirilmesi de 

oldukça zor bir süreçtir. Bu çalışmada FUY enkapsüle edilerek sentetik koruyuculara 

alternatif olarak model üründe kullanılabilirliği araştırılmıştır.  

 

FUY kaplama materyali olarak AG, MD ve PPİ kullanılarak püskürerek kurutma 

tekniği ile enkapsüle edilmiştir. Enkapsülasyon prosesinde AG, AG:PPİ (1:1), 

AG:PPİ:MD (1:1:1) ve PPİ:MD (1:1) olmak üzere 4 farklı kaplama materyali 

formülasyonu kullanılmıştır.  Püskürterek kurutma işlemi öncesi FUY emülsiyonlarının 

viskozitesi ve damlacık büyüklükleri ölçülmüştür. AG, AG:PPİ ve AG:PPİ:MD 

emülsiyonları kaymayla azalan akış özelliği gösterirken PPİ:MD emülsiyonu Newton 

tipi akış özelliği sergilemiştir. En düşük damlacık büyüklüğü değerlerine AG 

(0.21±0.02 µm)
 
ve PPİ:MD (0.25±0.01 µm)

 
emülsiyonlarının sahip olduğu görülmüştür.  

 

Enkapsülasyon prosesi sonrasında FUY mikrokapsüllerinin SEM analizinde küresel 

yapıda oldukları ve yüzeylerinde çukurların bulunduğu görülmüştür. En düşük partikül 

büyüklüğü değerleri FUY emülsiyonlarında olduğu gibi AG (0.47±0.00 µm) ve 

PPİ:MD (0.64±0.05 µm) mikrokapsüllerine aittir. DSC analizi sonuçlarına göre 

FUY’un tüm kaplama formülasyonlarında başarılı şekilde enkapsüle edildiği 

görülmüştür. Termal oksidasyona karşı AG:PPİ ve AG:PPİ:MD  mikrokapsüllerinin 

daha kararlı oldukları tespit edilmiştir. En yüksek EE (% 87.19±3.02) ve in vitro salım 

(% 58.97±0.39) değerleri AG:PPİ:MD  mikrokapsülüne aittir. Mikrokapsüllerin 

karakterizasyonu sonucu özellikle EE ve kontrollü salım analizi sonuçları dikkate 

alınarak mayoneze ilave edilecek formülasyonun AG:PPİ:MD  olmasına karar 

verilmiştir. 

 

FUY ve AG:PPİ:MD mikrokapsülü üzerinde toplam fenolik madde, antioksidan ve 

antimikrobiyel aktivite analizleri yapılmıştır. FUY’un sahip olduğu toplam fenolik 
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madde 158.56 mg GA/g FUY iken FUYM’un sahip olduğu toplam fenolik madde 

269.47 mg GA/g FUY‘a yükselmiştir. DPPH radikali yakalama aktivitesi ise tam tersi 

bir etki göstererek, FUY’da 1.96 mg trolox/g FUY iken FUYM’da 1.02 mg trolox/g 

FUY’a düşmüştür. FUY’un  E. coli ve S. Typhimurium’a karşı antimikrobiyel 

aktiviteye sahip olduğu belirlenmiştir. FUY’un  E. coli ve S. Typhimurium’a karşı sahip 

olduğu MİK değerleri sırasıyla 400 ve 700 µg/mL iken MBK değerleri sırasıyla 450 ve 

800 µg/mL’dir. FUYM’un E. coli ve S. Typhimurium’a karşı MİK değerleri sırasıyla 

1000 ve 800 µg/mL iken MBK değerleri sırasıyla 1100 ve 900 µg/mL’dir. FUY’un 

sahip olduğu antioksidan aktivite ve antimikrobiyel etkinin enkapsülasyon prosesi ile 

azaldığı görülürken toplam fenolik madde miktarında ise artış görülmüştür. 

 

FUYM model ürüne ilave edildikten sonra yapılan mikrobiyel analizlerde E. coli’ye 

karşı en etkili olan örneklerin FUYM ilave edilen mayonezler olduğu belirlenmiştir. S. 

Typhimurium’a karşı en iyi antimikrobiyel etki gösteren örnek Koruyucu-Mayo örneği 

olup, bunu % 0.9 FUYM-Mayo örneği takip etmiştir. Taze mayonezlerin duyusal 

analizinde görünüş, renk ve koku açısından örnekler arasında farklılıklar görülmüştür. 

Mayonezin FUYM ile zenginleştirilmesi, görünüş ve koku değerlendirmesi sonuçlarına 

göre ürünün duyusal kalitesini olumlu etkilemiştir. Depolama sonunda yapılan duyusal 

değerlendirmede, FUYM ilave edilen mayonezlerin renk, koku ve lezzet açısından diğer 

örneklere göre daha çok beğenildikleri tespit edilmiştir. Mayoneze FUYM ilavesinin 

depolama esnasında üründe meydana gelen duyusal kalite kayıplarını azalttığı 

görülmüştür. Oksidatif açıdan en stabil (kararlı) örnek Koruyucu-Mayo olmuştur. 

Peroksit değeri analizine göre mayoneze % 0.9 oranında FUYM ilavesi antioksidan 

aktivite göstermiştir. Mayonezlerin aroma analizinde Kontrol-Mayo örneğinde 

oksidasyona bağlı olarak meydana gelen trans-2-heptanal bileşeni tespit edilirken 

FUYM ilave edilen mayonezlerde ve Koruyucu-Mayo örneğinde bu bileşene 

rastlanmamıştır. Mayonez örnekleri viskoelastik özellikleri açısından 

değerlendirildiğinde, depolama sonunda en güçlü jel yapısına sahip olan örneğin % 0.9 

FUYM-Mayo olduğu görülmüştür. Sonuç olarak FUYM’un gıdalarda E. coli ve S. 

Typhimirium’a karşı doğal antimikrobiyel olarak kullanılabileceği görülmüştür. Ayrıca 

mayoneze FUYM ilave edilmesi durumunda ürünün duyusal kalitesinin arttığı, 
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oksidasyona bağlı olarak meydana gelen bozulma bileşenlerininin oluşumunu 

engellediği ve ürünün reolojik özelliklerini olumlu etkilediği görülmüştür.  

 

Bundan sonraki çalışmalarda araştırmacılara FUYM’un model ürün olarak özellikle diş 

macunu ve sakız gibi ürünlere uygulanması önerilmektedir. Bu ürünlerde FUY’un 

antimikrobiyel aktivitesinden ve kuvvetli aromasından daha iyi yararlanılabileceği 

düşünülmektedir. Estragol etken maddeli FUY aromasının bu ürünlerde tüketiciler 

tarafından daha çok beğenileceği tahmin edilmektedir.  
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