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BEYAZ PEYNİRDE AROMA PROFİLİNİN KARATERİZASYONU ÜZERİNE 

ARAŞTIRMALAR 

 

ÖZET 

 

Bu alt yapı projesi ile Süt Teknolojisi Bölümü enstrümantal analiz laboratuarlarına, gaz 

kromatografisi–kütle spektrometresi (GC-MS), gaz kromatografisi–olfaktometri (GC-O), 

yüksek vakum transfer düzeneği, katı faz mikro ekstraksiyon (SPME) düzeneği, tekstür analiz 

cihazı (TA-XTplus) ve soğutmalı santrifüj satın alınmıştır. Böylece laboratuarlarda her türlü 

aroma ve tekstür profil analizi yapılabilir duruma getirilmiştir. Nitekim bu alt yapı projesinin 

temelini oluşturan Beyaz peynirlerde aroma profilinin karakterizasyonu çalışmalarına da 

başlanılmıştır. Bu amaçla Ankara ili hipermarketlerinde ambalajlı olarak satışa sunulan tam 

yağlı, yarım yağlı,  inek, koyun, keçi türlerine ait Beyaz peynirler alınarak bunlardan seçilen 

örneklerde uçucu bileşikler, direkt solvent ekstraksiyonu, yüksek vakum distilasyonu 

yöntemleri ile izole edilmiş ve Gaz kromatografisi–kütle spekrometresi (GC-MS) kullanılarak 

belirlenmiştir. Ayrıca Gaz kromatografisi–olfaktometri (GC-O) tekniği kullanılarak uçucu 

bileşikler içinde aroma aktif olanlar tespit edilmiştir. Aroma ekstrüksiyon dilüsyon tekniği 

kullanılarak her bir aroma-aktif bileşiğin aromaya olan katkıları saptanmıştır. İlaveten söz 

konusu peynirlerin tekstürel özellikleri tekstür profil analizi (TPA) ile belirlenmiştir ve 

tekstürel özellikler ve duyusal özellikler arasındaki ilişki incelenmiştir. Ayrıca, sağlanan 

ekipmanlarla bir de doktora projesi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaları yeni projeler 

izleyecektir. Yapılan çalışmalardan elde edilen veriler kısa sürede yayın haline getirilecektir. 
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STUDIES ON THE CHARACTERIZATION OF AROMA PROFILE IN WHITE 

CHEESE 

 

ABSTRACT 

Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), gas chromatography-olfactometry (GC-

O), high vacuum distillation (HVD), solid phase micro extraction (SPME), texture analyser 

and refrigator centrifuge were purchased from this infrastructural project to the instrumental 

analysis laboratories in Dairy Technology Department,. Therefore, all types of aroma and 

texture analyses can be carry out in these laboratories. This infrastructural project based on 

the studies “The characterization of aroma profile in white cheese” were started. In this 

purpose, full fat and low fat white cheeses made from cow milk and sheep milk and goat milk 

seld on the hypermarkets in Ankara province were bought. In selected cheese samples, 

volatile compounds were isolated by direct solvent extraction, high vacuum distillation 

methods and were determined by using gas chromatography-mass spectrometry. Also, aroma 

active compounds were detected by gas chromatography-olfactometry. Aroma active 

compounds were determined with the aroma extraction dilution analyes, which helped to 

understand the conribution of each aroma compound to overall aroma. In addition, textural 

properties of cheese samples and the relationship between its texture and sensory properties 

were investigated. PhD. thesis was also performed with achieved equipments. New projects 

followed these studies. Also, the data obtained from this study are being published as soon as 

possible.  
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1. AMAÇ ve KAPSAM 

 

Peynir, sütünün pıhtılaştırılması, pıhtıdan peyniraltı suyunun ayrılması, daha sonra da 

pıhtının değişik şekillerde işlenmesiyle elde edilen bir süt ürünüdür. Dünyada üretilen 

peynirlerin yaklaşık %75’ni sütün peynir mayasıyla pıhtılaştırılması sonucu elde edilen 

peynirler oluşturmaktadır. Bu tip peynirler genel olarak olgunlaştırıldıktan sonra tüketilen 

peynirlerdir. Geri kalan %25’lik bölümü ise sütün zararsız organik asitlerle pıhtılaştırılması 

sonucu elde edilen peynirler oluşturmaktadır. Bu tip peynirler genel olarak taze tüketilen 

peynirlerdir (Koçak 2010). Ülkemizde üretilen önemli peynirler (Beyaz, Tulum, Kaşar gibi) 

olgunlaştırılarak tüketilen peynirler içerisinde yer alır.  

 

Olgunlaşma; her peynir çeşidinin kendine özgü, yapı, tat ve aroma gibi özellikleri 

kazanabilmesi için belirli koşullarda (sıcaklık, nem, vb.) belirli bir sürede geçirdiği 

değişimlerin tamamıdır. Bir çok biyokimyasal reaksiyonun meydana geldiği bu kompleks 

süreç içerisinde yüzlerce uçucu aroma maddesi oluşmakta ve peynirler kendilerine özgü tat ve 

kokuyu kazanmaktadırlar. Ayrıca oluşan yüzlerce uçucu maddelerden hangilerinin aroma 

aktif olduğu, aroma aktif olanlardan hangilerinin peynirin karakteristik aromasını yansıttığı da 

çok önemlidir. Çünkü tüketiciler peynirlerin kalitesini, duyusal değerlendirme sonuçlarını 

esas alınarak belirlemektedir. Peynirlerin tekstürel özellikleri yanında, tadı ve kokusu tüketici 

değerlendirmesinde daha fazla etilidir. Kısacası tüketici değerlendirmelerinde tat ve koku 

peynir beğenisinde öne çıkan en önemli duyusal özelliktir. Bu nedenle dünyada üretilen 

peynirlerin çoğu (Roquefort, Gruyere, Cheddar, Emmental vb.) bu özellikleri ile karakterize 

edilmektedir. Peynirlerin tat ve kokularının oluşumunda ise, hammadde olarak kullanılan 

sütün elde edildiği coğrafyanın mera florası ve peynirin üretiminde kullanılan yöntemler esas 

etkili faktörlerdir. Bu yüzden Avrupa Birliğinde geleneksel ürünlerin özellikle de peynirlerin 

karakteristik özelliklerini korumak amacıyla orijine uygunluk (Protected Designation of 

Orijin, PDO) ve coğrafik işaretlere uygunluk (Protected Geografic Indication, PGI) gibi 

sistemler geliştirilmiştir.  Bu durum Avrupa Birliğine üye ve aday ülkelerde giderek önem 

kazanmaktadır.  Örneğin Fransa’ da iki çeşit Emmental peyniri bulunmaktadır. Bunlardan orta 

Fransa’nın doğusunda yapılan Emmental peynirinde, hangi bölgede yapıldığı, kullanılan sütün 

özellikleri, süt hayvanın beslenme şekli, ürünü tanımlayan fiziksel ve kimyasal özellikleri, 

ambalajlanma şekli ve etiketleme bilgileri belirli şartlara bağlanmıştır. İkinci tip Emmental ise 

Savoi’ de imal edilmektedir. Bu ürüne ait özellikler kayıt altına alınmış ve Savoi bölgesinde 

üretildiğinin ifade edilmesi şartı konulmuştur (Şenel 2006). Dolayısıyla ülkemizde üretilen 
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yüzlerce peynir bu kapsamda değerlendirilmeli ve tescil altına alınması için gerekli çalışmalar 

yapılmalıdır. Bu amaçla, yukarıda belirtilen üretim parametreleri ve koşullarına ilaveten 

geleneksel ürünlerimizde özgün aroma profili karakterize edilmelidir. Ülkemiz peynirlerinin 

çoğunda özgün aroma profili ortaya konmadığı gibi, duyusal değerlendirmede kullanılacak 

terimlerde tam anlamıyla açık değildir. Geleneksel ürünlerimize ait standartlarda, ürünlerin 

duyusal özelliklerinin tanımlanmasında “kendine özgü tat ve aroma” ifadesi yer almaktadır 

(TS 591, TS 3002, TS11966, TS 3272, TS 3001). Ancak bu ifade açık değildir. Peynirlerin tat 

ve aromalarını ayırt edici özelliklerin ve özgün tadın tanımlanması ve ilaveten tat ve aromada 

etkili bileşenlerin ortaya konulması gerekmektedir.  

 

Peynirlerde olgunlaşma sırasında oluşan uçucu bileşiklerin tat ve aroma üzerine katkı 

düzeyleri aynı değildir. Uçucu bileşenlerden bir kısmının peynir aromasına hiçbir etkisi yok 

iken, bir kısmı ikincil düzeyde katkı sağlamakta, bir kısmı ise direkt etki göstererek peynire 

karakteristik aromasını vermektedir. (Urbach 1997, Avşar ve ark. 2009).  Bu bileşiklerden 

hangilerinin aroma aktif olduğunun, aroma aktif olanlardan ise hangilerinin karakteristik 

aromayı açıkladığının belirlenmesi aroma kimyası ile uğraşan bilim insanlarının yoğun 

çalışma alanlarını oluşturmuştur. Aroma kimyası, gıda endüstrisinde, üretim ve depolama 

süresince gıdanın özgün tat ve aroma kazanmasında veya bozulmaları esnasında ortaya çıkan 

tat ve aromanın değişmesinde önemli rol oynayan aroma aktif bileşenleri, oluşum 

mekanizmasını ve bunları etkileyen faktörleri araştıran bilim alanıdır (Avşar ve ark.  2009).  

 

Son yıllarda aroma kimyası ile ilgili çalışmalar peynirler üzerine yoğunlaşmıştır. Böylece 

birçok peynirin karakteristik tat ve aromasından sorumlu bileşenler tespit edilmiştir. Örneğin 

Avşar ve ark. (2004) Cheddar peynirinde Gaz kromatografisi-kütle spektrometresi kullanarak 

tesbit ettikleri 41 aroma maddesinin her birinin ayrı ayrı koku tanımını (meyvemsi, mantar, 

bayat, gül, saman, salatalık gibi) Gaz kromatografisi-olfaktometri kullanarak yapmışlardır. 

Bulgular Cheddar peynirinde arzu edilen fındığımsı aromanın 2-methyl propanal ve 2/3 

methyl butanal gibi aldehitlerden kaynaklandığı göstermiştir. Bir başka çalışmada ise 

Emmental peynrinde bir aroma kusuru olarak görülen çiğ patates aromasına 2-ethyl-3,5 

dimethylpyrazine veya 2,3-dimethyl-5-methylpyrazine neden olduğunu bulmuşlardır 

(Rychlick and Bosset 2001a,b). Avşar ve ark. (2009) yaptıkları TUBİTAK destekli bir 

çalışmada ise Ezine peynirinde 54, Kars kaşar peynirinde 133, Erzincan tulum peynirinde 102 

ve İzmir tulum peynirinde 88 adet uçucu bileşik saptamışlardır. Olfaktometre ile yapılan 

analizler, bu bileşiklerden bir bölümünün (Ezine peynirinde 12, Kars kaşar peynirinde 41, 
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Erzincan tulum peynirinde 31 ve İzmir tulum peynirinde 33) aroma aktif olduğunu 

göstermiştir. 

 

Tat-aroma duyusal kavramlardır. Ancak bir ürünün tat-aroma özellikleri, sadece aroma 

bileşenlerinin enstrümantal analiz yöntemleri ile belirlenmesi yeterli olmayıp bu bileşenlerin 

insan duyuları (tatma ve koklama) ile de tanımlanması ve ölçülmesi gerekmektedir (Karagül-

Yüceer ve ark. 2009). Bu amaçla gaz kromatografisi-olfaktometri tekniği bilinmeyen bir 

bileşenin aroma aktif özelliğini duyusal olarak belirlemede kullanılmaktadır. Gaz 

kromatografisi-kütle spektrometresi ile elde edilen kromatogramlardaki tüm uçucu bileşenler 

aroma aktif değildir. Aroma aktif bileşenler olfaktometre ile belirlenir. Bu tekniğin prensibi, 

uygun örnekleme metodu ile hazırlanmış örnek ekstraktının gaz kromatografisine enjekte 

edildikten sonra dedektör çıkışına bağlı koklama ünitesinden koklanarak her bir aroma 

maddesinin kolonda alıkonma indeksinin (RI) ve kalitesinin belirlenmesine dayanmaktadır 

(Karagül-Yüceer ve ark. 2009). Örneklerin gaz kromatografi sistemine enjeksiyonundan önce 

aroma bileşenlerinin üründen ekstraksiyonu gerekmektedir. Farklı ekstraksiyon teknikleri 

bulunmaktadır. Bunlar buhar destilasyon ve dinamik headspace örnekleme, solvent 

ekstraksiyon ve vakum destilasyon metodlarıdır.  Her metod ayırt edici bazı avantaj ve 

dezavantajlara sahiptir. Bu faktörlerin her biri ekstraksiyon metodunun seçiminde göz önüne 

alınmaktadır. Solvent Assisted Flavor Evaporation (SAFE), yaygın solvent ektraksiyon 

yöntemlerinden biridir. Solvent ekstraktları, ideal olarak çözünmüş organik materyalde 

herhangi bir kayıp olmaksızın, bir örnekten uçucu fraksiyonlar ile birlikte ekstrakte olan 

uçucu olmayan fraksiyonları uzaklaştırmak amacıyla, Gaz kromatografisi enjeksiyonundan 

önce mutlaka konsantre edilmelidir. Solvent ekstraktlarının konsantrasyonu için vakum ve 

distilasyon yaygın olarak kullanılan iki metotdur.  Yüksek vakum transfer sistemi, taşıyıcı bir 

tüpten toplayıcı bir tüp içerine uçucu fraksiyonu iten, örnekten uçucu bileşikleri 

buharlaştırmak için geniş sıcaklık aralığına dayanan bir vakum konsantrasyon tekniğidir. 

SAFE gıdalarda uçucu olmayan bileşenlerden uçucu bileşenleri ayıran oldukça modern bir 

metotdur ve yüksek vakum transferi (HVT) üzerinde geliştirilmiştir. Bu yöntemin avantajları; 

1. Tüplerde yüksek kaynama noktasına sahip aroma bileşenlerinin konsantrasyonunu 

azaltır 

2. Çok sayıda  solventler  (çözücü) ile uyumludur.  

3. Yüksek yağ-ekstraktaları düzeneği tıkamaz 

4. Daha polar uçucuların elde edilmesini sağlar 

5. Uçucu bileşenlerin konsantrasyonunda etkinliği daha yüksektir. 
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Özetle, bu alt yapı projesinden sağlanan alet-ekipmanlar ve kimyasallar kullanılarak 

çalışmalarda, Beyaz peynir başta olmak üzere değişik tipteki peynirlerimizde tat ve aromada 

etkili karakteristik aroma aktif maddelerinin belirlenmesi, bunların tat ve aroma üzerine etki 

paylarının saptanması üzerinde durulacaktır. Bu amaçla örnek hazırlama işlemlerinde 

bileşenlerin ekstraksiyonları için Yüksek Vakum Transferi, bileşenlerin belirlenmeleri için 

ileri teknoloji ürünü olan Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS), Gaz 

Kromatografisi-Olfaktometresi cihazları kullanılacaktır.  

 

İlaveten, gıdaların duyusal özellikleri üzerine sadece tat-aroma değil, tekstürel 

özelliklerinin de önemli etkisi vardır.  Peynirler çok çeşitli tekstürel özelliklere sahip olup her 

peynirin beklenilen temel yada baskın bir tekstürel özelliği vardır. Örneğin Mozzeralla peyniri 

için “sünme” veya “tel yapı”, Parmesan peyniri için “ufalanabilen yapı” gibi. Dolayısyla 

tekstür peynirlerde temel kalite kriterlerinden biridir. Tekstür ve yapı gıdaların yapısal 

kompozisyonu ile ilişkilidir ve bu da duyusal algılamayı etkiler. Tekstür profil analizi, peynir 

tekstürünün değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan enstrumental bir ölçümdür.  

Sonradan projeye dahil edilen tekstür analiz cihazı (TA- TXplus, Stable Micro Systems, UK) 

peynirlerin tekstürel özelliklerini belirlemek, bu özellikler ile tat-aroma arasındaki ilişkiyi 

incelemek amacıyla kullanılacaktır.  

 

2. MATERYAL ve YÖNTEM  

 

2.1. Materyal  

2.1.1. Örneklerin Toplanması 

 

Araştırmalarda kullanılacak Beyaz peynir örnekleri, Ankara İlinde hipermarketlerde 

ambalajlı olarak satışa sunulan farklı firmaların ürünleri arasından seçilmiştir. Öncelikle satışa 

sunulan tüm Beyaz peynirlerden örnekler alınmıştır. Piyasadan alınan peynir örnekleri, 

hedonik skala kullanılarak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi bölümü 

akademik personeli ve lisans üstü öğrencilerinden oluşan yarı deneyimli 20 kişilik panel 

grubu tarafından duyusal değerlendirmeye tabi tutularak en çok beğenilen 3 marka seçilmiştir. 

Seçilen örnekler deneme örneklerini oluşturmuştur. Örnekler buzdolabında ±8 °C’ de 

depolanmış ve analiz edilmiştir. 
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2.2. Yöntem  

 

Proje ile sağlanan alt yapı kullanılarak yapılan “Beyaz peynirde aroma profilinin 

karakterizasyonu” çalışmalarında aşağıda açıklanan yöntem kullanılmıştır. 

 

2.2.1. Kimyasal Analizler 

 

Örneklerin toplam kurumadde ve tuz içerikleri ile titrasyon asitliği değerleri TS 591 

(Anonim 2006) göre belirlenmiştir. Yağ içeriği Gerber yöntemi ile TS 591 (Anonim 2006) 

göre tespit edilmiştir. Örneklerin pH değerleri,  Mettler Toledo marka (Analytical, 

Sonnenbergstrasse 74, CH-8603, Schwerzenback, Switzerland) dijital pH metre ile 

ölçülmüştür. Toplam azot (TN) ve Suda çözünen azot miktarı (WSN) miktarı Gripon ve ark. 

(1975)’ na göre belirlenmiştir. Toplam protein miktarı, toplam azot miktarına göre 

hesaplanmıştır. Olgunlaşma katsayısı ise suda çözünen azotun, toplam azota oranının (% 

olarak) ifadesidir. Bu değerler esas alınarak hesaplanmıştır.  

 

2.3. Aroma bileşenlerin belirlenmesi 

 

2.3.1. Örnek hazırlama 

Direkt Solvent Ekstraksiyonu :   

Peynir örnekleri Direkt solvent ekstraksiyonu tekniği ile Whetstine ve ark. (2003)’ün 

önerdiği metot modifiye edilerek hazırlanmıştır. Şekil 1’ de örnek hazırlama protokolü olarak 

işlem aşamaları verilmiştir.  
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600 g. peynir örneği 

 

                                                     150g.   150 g.  150 g.  150g.  

 

1.Eter ekstraksiyonu  (100 mL eter ilavesi) 

 

Eter fazın toplanması  

 

2.Eter ekstraksiyonu  (100 mL eter ilavesi) 

 

Eter fazın toplanması  

 

3.Eter ekstraksiyonu  (50 mL eter ilavesi) 

 

Eter fazın toplanması  

 

Konsantrasyon (~120 mL) 

 

Yüksek vakum distilasyonu 

 

Konsantrasyon (~10 mL) 

 

Fraksiyonlarına ayırma  

 

                              Nötral/bazik faz                                     Asidik faz 

                                                                            

                            Konsantrasyon (1 mL)                            Konsantrasyon (1 mL) 

 

Gaz kromatografisi/kütle spektrometresi                    Gaz kromatografisi/kütle spektrometresi 

Gaz kromatografisi/olfaktometri                                 Gaz kromatografisi/olfaktometri 

Şekil 1. Örnek hazırlama protokolü. 
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Her bir peynir örneği (600 g) dört adet Tefzel kapaklı Teflon şişe (250 mL kapasiteli) 

içerisine tartılmış 150 g/şişe olacak şekilde tartılmıştır. Her bir şişenin içerisine 50 µL internal 

standart (50µl 2-metilpentanoik asit + 50 µL 2-metil-3-heptanon/5 mL metanol) katılmış ve  

100 mL eter/şişe ile ekstrakte edilmiştir. Bu amaçla, şişeler, karıştırıcı üzerinde 30 dakika 

süreyle 300 d/dak hızda çalkalanmıştır. Üst kısımda toplanan eter fazı kapaklı bir şişeye (1000 

mL kapasiteli) aktarılmıştır. Yukarıdaki ekstraksiyon işlemi 2 kez sırasıyla 100 mL ve 50 mL 

eter/şişe ilave edilerek tekrar edilmiştir. Ancak son iki ekstraksiyonda kullanılan etere internal 

standart ilave edilmemiştir. Elde edilen ekstrakt daha sonra sodyum sülfat kullanılarak 

kurutulmuş ve azot gazı altında yaklaşık 120 mL’ye konsantre edilmiştir. 

 

Yüksek vakum distilasyonu ve fraksiyonlara ayırma: 

 

Peynir örneklerinde bulunan uçucu bileşenler, yüksek vakum düzeneği kullanılarak 

Whetstine ve ark. (2003)’ na göre konsantre edilmiştir (Şekil 2). Yüksek vakum 

distilasyonunda Sen ve ark. (1991) tarafından belirtilen aparata benzer cam aparat 

kullanılmıştır. Bu aparat, ekstraktın koyulduğu 1 L lik balon, 1 adet distilat silindiri ve bir 

adet atık silindirinden oluşmaktadır. Öncelikle dietileter ekstraktları, 1 L’lik yuvarlak 

balonlara aktarıldıktan sonra, bu balon içerisinde sıvı azot bulunan Dewar kabına (Isotherm 

KGW,, USA) daldırılarak içindeki ekstraktın dondurulması sağlanır.  

 

 

 

Şekil 2. Yüksek vakum distilasyon düzeneği. 
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Dondurulmuş ekstraktı içeren balon distilasyon düzeneğine takılır.  Distilasyon 

düzeneğinde yüksek vakum sağlamak için birbirine seri bağlanmış bir adet rotari pompa 

(Varian DS 102, USA ) ve bir adet difüzyon pompa (Varian P7N L6280-303, USA) yer 

almaktadır. Örnek toplama tüpleri ve atık toplama tüplerinin her biri içerisinde sıvı azot 

bulunan ayrı Dewar kaplar içerisinde muhafaza edilmiştir. İşlem sırasında bu kaplar sürekli 

sıvı azot ile beslenmiştir. Distilasyon işlemine yüksek vakum altında (10-5 Torr) 4 saat devam 

edilmiştir. Bu sürenin ilk 2 saatinde balon oda sıcaklığında tutulmuş, son 2 saatinde ise 

50°C’lik su banyosuna daldırılarak devam edilmiştir. Distilasyon sonucunda, elde edilen 

distilat azot gazı altında 20 mL’ye konsantre edilmiştir. Konsantre edilmiş distilat iki kez 3 

mL sodyum bikarbonat (0.5 M) ile kuvvetli çalkanarak yıkanmıştır. Daha sonra ise distilat üç 

kez 2 mL doymuş sodyum klorür çözeltisi ile yıkanmıştır. Bu aşamadan sonra fraksiyonların 

ayırma işlemi yapılmıştır. Üst kısımda bulunan ve nötral/bazik fraksiyonu içeren dietileter 

kısmı ayrı bir tüpe aktarılmış, azot gazı altında 1 mL’ye kadar konsantre edilmiş ve örnek 

viallerine alınmıştır. Asidik uçucular ise su fazının hidroklorik asit (%18) ile pH’ sının 2-

2.5’ye ayarlanması ve üç defa 5mL dietileter (toplam 15 mL) ile tekrar ekstrake edilmesi ile 

elde edilmiştir. Ekstrakte edilmiş uçucular daha sonra susuz sodyum sülfat ile kurutulduktan 

sonra 1 mL’ye konsantre konsantre edilerek enjeksiyon öncesi viale alınmıştır. Enjeksiyon 

öncesi vialler derin dondurucuda saklanmıştır. 

 

2.3.2. Ekstraktaların Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometresi (GK/KS) ve Gaz 

Kromatografisi/Olfaktometri (GK/O) Analizi 

 

Peynir örnekleri solvent ekstraktlarının gaz kromatografisi/kütle spektrometresi ile 

analizleri GC 7890 A model (Agillent, USA) gaz kromatografisi ve 5975 C kütle 

spektrometresi dedektörü (Agillent, USA)  kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Örneklerin aynı 

zamanda gaz kromatografisi/olfaktometri analizleri ise GC7890 A model gaz 

kromatografisine bağlı koklama portu (olfaktometri dedektörü) (Gerstel ODP2, USA) 

kullanılarak yapılmıştır (Şekil 3). 
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Şekil 3. Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi ve Olfaktometri  

 

Uçucuların ayrıştırılmasında nötral/bazik bileşikler ve asit bileşikler için iki ayrı fused 

silika kapillar kolon (HP-Innowax, 19091N-136, 60 m  x 0.24 mm x 0.25 µm, USA ve HP-5 

MS, 190915-433, 30m x 0.25 mm x 0.25 µm, USA) ve taşıyıcı gaz olarak helyum (1 mL/dak 

sabit akış hızı) kullanılmıştır. Fırın sıcaklığı 40°C başlangıç sıcaklığında 3 dakika bekleme, 10 

°C artışla 90 °C’ de 0 dakika, 5 °C artışla 200 °C’ de 10 dakika bekleme, 20 °C artışla 250 

°C’ de 5 dakika bekleme olacak şeklide toplam çalışma süresi 47.50 dakika olacak şekilde 

programlanmıştır. MSD şartları ise: kapillar direkt arayüzey sıcaklığı, 280°C; MS source 250 

°C; MS Quard 150 °C; iyonizasyon enerjisi, 70 eV; kütle aralığı 35 dan 330 a.m.u.; tarama 

hızı 5 tarama/saniye. Her bir ekstraktan “splitless mode” da 3 µL enjekte edilmiştir. Bunun 1 

µL’si  MS, 1 µL’si  FID, 1 µL’si  de Olfaktometri dedektörüne gidecek şeklide sistem 

çalışmıştır. Analiz her örnek için iki kez tekrarlanmıştır. 

 

Ekstraktların enjeksiyonu ile aynı zamanda aroma aktif moleküllerin koklama 

portunda saptanması ve koku tanımının yapılması sağlanmıştır. Koklama işleminde deneyimli 

iki araştırıcı yer almıştır.  

 

Aroma ekstraksiyon dilüsyon analizi (AEDA) yöntemi ile yukarıda belirtilen şartlarda, 

ekstraktlar 1/3 oranında seyreltilerek ve koklama portunda herhangi bir koku 

belirlenememesine kadar seri halinde seyreltmeler yaparak flavor dilusyon faktörleri 
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bulunmuştur (Şekil 4). Böylece, peynir örneklerinin aromasına katkıda bulunan aroma aktif 

maddelerden hangilerinin karakteristik aromada yer aldığı saptanmıştır. 

 

 

 

Şekil 4.Aroma ekstraksiyon dilüsyon (AEDA) analizi. 

 

2.4. Tekstür Profil Analizi (TPA)  

 

Peynirlerin tekstürel özelliklerini incelemek amacıyla tekstür profil analizi (TPA)  

Erdem ve ark. (2005) ve Aday ve ark. (2010)’ na göre yapılmıştır. Bu amaçla TA- XTplus 

tekstür analiz cihazı (Stable Micro System, UK) kullanılmıştır (Şekil 5 ) .  
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Şekil 5. Tekstür Analiz Cihazı   

 

Peynirler dikkatli bir şeklide 20x20x20 mm) boyutlarında küp şeklinde kesilmiştir. 

Peynir kalıbının alt orta ve üst bölümlerinde ayrı ayrı örnek alınmıştır. Her bir peynir 

örneğinden en az 16 adet kalıpta ölçüm yapılmıştır. 25 kg. lık load cell ve P/20 silindik uç 

kullanılmıştır. TPA parametreleri olarak sertlik, yapışkanlık, dağılabilirlik, yapışkanlık, 

çiğnenebilirlik, iç yapışkanlık ve elastikiyet özellikleri incelenmiştir. Sıkıştırma oranı % 30, 

ön test hızı 1.0 mm/saniye, test hızı 1.0 mm/saniye, test sonrası hızı 1.0 mm/saniye ve iki 

sıkıştırma arasındaki süre 5 saniye olarak seçilmiştir. TPA eğrisinden elde edilen veriler 

tekstürel özelliklerin hesaplanmasında kullanılmıştır.  

 

2.5. Duyusal Analiz 

 

Peynirler örneklerin duyusal analizi iki aşamalı yapılmıştır. Hangi peynir örneklerinin 

analiz edileceğinin seçiminde tat-aroma açısından en çok beğenilen örnekler 9 puanlı hedonik 

skala kullanılarak 20 kişilik yarı deneyimli panelist tarafından seçilmiştir. Panel grubu Ankara 

Üniversitesi Süt teknolojisi Bölümü öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve lisansüstü 

öğrencilerinden oluşmuştur. Daha sonra seçilen peynir örnekleri (her grup için 3 marka) 

görünüş, kitle ve yapı, koku ve tat özellikleri açısından TS 591 Beyaz peynir standardında 
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verilen duyusal muayene değerlendirme cetveli esas alınarak 10 kişilik deneyimli panelist 

tarafından yapılmıştır.  

 

3. GELECEĞE İLİŞKİN ÖNGÖRÜLEN KATKILAR 

 

Proje ile sağlanan alt yapı yardımıyla yapılan çalışmalar ile Beyaz peynirlerde aroma 

profili belirlenmiş ve karakteristik tat-aroma bileşenleri ile bu bileşenlerden aroma aktif 

olanlar saptanmıştır. Ayrıca tekstürel özellikleri ve tat-aroma arasındaki ilişki irdelenmiştir. 

Bu çalışmadan elde edilen tüm bilgiler; 

• Diğer peynirlerimizin özellikle geleneksel peynirlerimizin karakteristik tat-aroma 

bileşenlerinin ve aroma aktif bileşenlerinin belirlenmesine ışık tutacaktır.  

• Kaliteli bir geleneksel peynir üretimi için gerekli olan hammadde, üretim ve depolama 

gibi üretim koşullarını etkileyen faktörler dikkate alınabilecektir. 

• Peynirlerimizde tat-aroma bozukluğuna neden olan bileşikler ile nedenleri 

araştırılabilecektir. 

• Geleneksel peynirlerimizin tescil edilmesi ve korunması mümkün olabilecek, haksız 

rekabetin önüne geçilebilecektir.  

• Aroma kimyasını esas alan bu çalışma diğer gıda kollarında da uygulanabilir 

olabilecektir.  

• Kullanılan yöntemler yeni ürünlerin geliştirilmesinde kullanılabilecektir. 

• Gıdaların özellikle peynirlerimizin duyusal değerlendirme tekniklerin geliştirilmesi ve 

karakteristik duyusal terminolojinin oluşturulması çalışmalarına da katkı sağlayacaktır. 

• Peynir üreticilerinin üretim aşamasında kullandığı enzim preperatları, katkı maddeleri 

gibi olgunlaşmaya dolayısıyla tat-aromaya katkıda bulunan maddelerin kullanımı 

konusunda yararlı olacaktır. 

• Duyusal değerlendirmede öne çıkan tekstürel özellikler peynir üreticileri için üretim 

aşamalarının standardize edilmesinde ve geliştirilmesinde yararlı olacaktır.  

• Ayrıca kullanılan teknikler, farmakoloji ve parfümeri endüstrisinde ve bu alanlardaki 

çalışmalar için ışık tutacaktır. 
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4. SAĞLANAN ALTYAPI OLANAKLARI İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN 

PROJELER 

 

Sağlanan altyapı olanakları ile proje kapsamı içerisinde iki ayrı çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Birinci çalışmada projenin konusunuda oluşturan İnek sütünden üretilmiş 

tam yağlı ve yarım yağlı Beyaz peynirlerde aroma profili ve aroma aktif bileşenlerin 

belirlenmesi ile aroma karakterizasyonu yapılmıştır. İkincisi ise, Süt Teknolojisi bölümünde 

Prof. Dr. Celalettin KOÇAK danışmanlığında doktorasını yapan Araş. Gör. Fatma SEZEN’in 

“Farklı tür sütlerden üretilen (İnek, Koyun, Keçi) tam yağlı Beyaz peynirlerinin aroma 

profilinin karakterizasyonu” konulu doktora tez çalışmasıdır.   

 

5. SAĞLANAN ALTYAPI OLANAKLARI İLE BİLİM/HİZMET VE EĞİTİM 

ALANLARINDAKİ KATKILARI  

 

Projeden sağlanan altyapı olanaklarının bilim/hizmet ve eğitim alanlarına katkıları; 

• Bölümümüzde yürütücülecek aroma kimyasını esas alan araştırma projeleri ve tez 

çalışmalarının gerçekleştirilmesinde, 

• Eczacılık, Fen fakültesi gibi diğer fakültelerde gerçekleştirilecek aroma kimyası ile 

ilgili çalışmalarda, 

• Sadece peynirlerde değil tüm süt ürünleri ve diğer gıda ürünlerinde tat-aroma 

bileşenlerinin belirlenmesinde ve karakteristik aroma aktif bileşenlerin tespitinde, 

• Özellikle peynir başta olmak üzere diğer süt ürünlerinde ve gıda ürünlerinde analiz 

tipine göre kullanılan başlık değiştirilmek suretiyle tekstürel özelliklerinin 

belirlenmesinde, 

• Ayrıca olfatometre dedektörünün gaz kromatografisi ile kullanımı, şarabın tat-

aromasının geliştirilmesinde ve buna bağlı olarak üretimin standardize edilmesi 

çalışmalarında 

• Geleneksel gıda ürünlerinin tat-aroma özelliklerinin bu yöntemlerle belirlenerek ürün 

tescil edilmesinde veya ürünlere ait hazırlanacak kodeks çalışmalarına esas oluşturacak 

verilerin elde edilmesinde, 

• Her türlü gıda maddesinde oluşabilecek tat-aroma bozukluklarının belirlenmesi ve 

nedenlerinin ortaya konmasında   
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6. EKLER 

 

A. MALİ BİLANÇO VE AÇIKLAMALARI 

Mali Bilaço Ek1’ de tablo halinde verilmiştir.  

 

B. MAKİNE VE TEÇHİZATIN KONUMU VE İLERİDEKİ KULLANIMINA DAİR 

AÇIKLAMALAR 

 

Projeden sağlanan ve Süt Teknolojisi Bölümü Enstrümental Analiz Laboratuvarına 

yerleştirilen makine-teçhizat aşağıda liste halinde verilmiştir. 

• Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi ve  Gaz Kromatografisi Olfaktometresi 

sistemi (Agilent 7890 A GC, 5975 C MSD, Gerstel ODP2), aroma bileşenlerinin belirlenmesi 

ve aroma aktif bileşenlerin koku yoğunluğunun tespit edilmesinde 

• Yüksek vakum distilasyon sistemi (VarianDS102 mekanik, Varian L6280-303 

difüzyon pompa ve cam aparatları) uçucu bileşenlerin ekstraksiyonunda 

• Katı faz mikro ekstraksiyon düzeneği (Reacti-Therm ısıtma düzeneği) uçucu 

bileşenlerin ekstraksiyonunda  

• Tekstür Analiz Cihazı (TX-TAplus) tekstür profil analizinde  

• Soğutmalı santrifüj (Sigma, USA) örnek hazırlama işlemlerinde fazların ayırımında 

 

Yukarıda belirtilen makine ve teçhizat gerek bölüm içinde gerekse diğer bölümlerde yapılacak 

aroma kimyası ve tekstür analizini kapsayan araştırma ve tez çalışmalarında 

kullanılabilecektir. 

 

C. TEKNİK AYRINTILAR 

  

Projeden sağlanan makine- teçhizat ve kullanılan metotlar hakkında teknik ayrıntılar, materyal 

ve metot bölümünde detaylı bir şekilde verilmiştir.  


