
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

PROJE BAŞVURU DOSYASI KONTROL LİSTESİ

EK-3

Proje Başlığı: Üzüm (Vitis vinifera L.) Posasından Ekstrakte Edilem Fenolik Bileşiklerin Sprey Kurutucu ile

Mikroenkapsülasyonu.

Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı/Merkez veya Enstitü Yönetim Kurulu Kararı eklendi.

Proje başvuru dosyası 1 (bir) kopya halinde ekleriyle birlikte teslim edildi.

Başvuru formu Proje Yöneticisi, Dekan /Enstitü/Yüksekokul/Merkez Müdürü tarafından imzalandı.

Etik kurul kararı eklendi. (Araştırmada insan ve/veya hayvan denek kullanımı gerekiyor ise, kapsam ve niteliğine

göre ilgili etik kuruldan alınır.)

Öğrenci belgesi eklendi. (Öğrenci varsa)

Hakem Listesi verildi, (Altyapı,Yönlendirilmiş, Hızlandırılmış Destek ve Öğrenci Odaklı Projeler için hakem

listesi verilmeyecektir. Lisansüstü Tez Projeleri ve Bağımsız projeler için de hakem listesi zorunlu değildir.)

İngilizce başlık verildi.

Proje yöneticisi ve araştırmacıların atıf listesi ve belgesi eklendi.

Proje yöneticisi ve araştırmacıların özgeçmişleri (ARBİS veya YÖKSİS sisteminden alınacak özgeçmiş veya

sisteme kayıtlı olmayanlar için kendilerinin hazırlayacakları özgeçmiş) verildi. Proje başvuru dosyasına eklendi.

BAP destekli projelerden yapılan yayınlardan BAP'a atıf yapıldığı kanıtlandı.

Proje yöneticisi ve araştırmacıların diğer projeleri ve yayın listesi verildi.

Proje yöneticisinin ve araştırmacıların BAP projeleri ve bu projelerden yapılan yayın listesi verildi.

Kaynak listesi verildi.

Konu ile ilgili yerli ve yabancı çalışmalar özetlendi.

B planı ayrıntılı olarak sunuldu.

Önerilen süreye uygun olarak çalışma planı verildi.

Bütçe gerekçesi belirtildi.

Araştırma olanakları yönergede belirtildiği biçimde açıklandı.

Materyal ve yöntem verildi.

Projenin önemi belirtildi.

Projenin amacı verildi.

Anahtar kelimeler verildi.

Proje özeti verildi.

Devam eden ve HP ile destek istenen projenin adı belirtildi. (Hızlandırılmış Projeler için)

Proje Giderlerine ait proforma faturalar eklendi.

Proje bütçesi eklendi.

Projeyi destekleyen diğer kuruluşların katkısı belirtildi.

Proje yöneticisi ve araştırmacıların adı ve adresleri belirtildi.

Başlama tarihi ve süresi belirtildi.

Proje Yöneticisi

Adı Soyadı, Unvanı:

Tarih

İmza:



TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE KAYIT FORMU

Proje Alanı Fen

Üzüm (Vitis vinifera L.) Posasından Ekstrakte Edilem Fenolik Bileşiklerin Sprey Kurutucu ile

Mikroenkapsülasyonu.
Proje Başlığı

Proje Grubu/Türü Lisansüstü Tez Projesi (Doktora )

Proje Bütçesi 25.000,00 ₺

Proje Süresi 24

Proje Başvuru Dönemi 01.01.2015

Proje Özeti

Beslenme insanların günlük yaşantılarını sürdürebilmek için gerekli olan ihtiyaçların başında gelmektedir. Geçmişten günümüze gıdalar, sadece açlığı gidermek, gerekli gıdayı

sağlamak için değil aynı zamanda beslenme ile alakalı fiziksel, zihinsel hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için de önem arz etmektedir (Brockman 2010).

Bitkisel ve hayvansal gıdaların dengeli miktarda alınması insan sağlığı açısından çok önemlidir. Günümüzde aşırı beslenme nedenli olarak başta obezite olmak üzere birçok hastalık

oluşmakta aynı şekilde yetersiz beslenme sonucunda da bebek ve çocuklarda ölümler, büyüme gelişmede anormallikler, bağışıklık sistemi sorunları gibi birçok problemler görülmekte

ve bu hastalıklar için milyonlarca lira harcanmaktadır. Sağlığın korunması çalışmaları hastalıkların tedavisine göre daha kolay, daha ucuz, daha insancıl ve daha başarılıdır. Sağlığın

korunması sağlıklı beslenme ile mümkündür. Sağlıklı beslenme ilkesi “yeterli ve dengeli” beslenme olarak ifade edilmektedir. Yani günlük alınması gereken besin öğelerinin yeterli ve

dengeli bir şekilde tüketilmesidir.

Beslenmemizde önemli bir yere sahip meyve ve sebzeler; vitamin, mineral, fenolik bileşikler, organik asitler, gıda lifleri gibi birçok önemli besin öğeleri içerirler. Bu bileşenler, insan

sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin tespit edilmesinden sonra daha fazla ilgi çekmekte ve gelecekte de bu ilginin daha da artacağı tahmin edilmektedir. Meyve suyu tüketiminin

ülkemizde hızla artmakta olduğu ve kişi başı tüketimin 2000 yılından itibaren yaklaşık üç katına çıktığı görülmektedir (Anonim 2011). Bu durum meyve suyu pazarının büyümesine ve

bu da üretim sırasında meydana gelen atıkların nasıl değerlendirileceğine yönelik araştırmalara olan ihtiyacın artmasına neden olmaktadır. Meyve ve sebze atıkları beslenme açısından

önemli olan diyet lifi, antioksidanlar, pektin, elzem yağ asitleri, vitaminler gibi bir çok faydalı maddenin kayıplarına sebep olmaktadır.

Üzümlerin, üzüm suyuna işlenmek üzere preslenmesi sonucunda ağırlığa göre yaklaşık    %10-20 üzüm posası oluşmaktadır. Yine üzümün şaraba işlenmesinde üretim sırasında %

20’den fazla atık meydana gelmektedir (Arvanitoyannis vd 2006) . Üretim sırasında meydana gelen atıkların fazlalığının yanı sıra kullanılabilirliği nedeniyle endüstrinin her alanında

yaygın olarak rağbet görmektedir. Besinsel değeri olan bu atıklar tarımsal alanda, yem sanayinde, insan beslenmesinde, ilaç ve kozmetik sanayinde yerini almıştır ve her geçen gün

önemi artmaktadır (Anonim 2006).

Özellikle üzüm, çilek, ahududu gibi meyvelerin kabukları fenolik bileşiklerce zengin doğal beslenme kaynaklarıdır (Menrad 2003, Kaur ve Kapor  2001). Polifenoller (fenolik asitler,

flavonoitler ve prosiyanidinler, kondense tanenler) bitkilerde yaygın olarak bulunan sekonder metobolitlerdir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda polifenolleri içeren gıdaların

tüketildiklerinde sağlık üzerinde olumlu etkilerinin olduğunun gözlenmesiyle birlikte bu bileşikler üzerine bilimsel çalışmalarda hızlı bir artış görülmüş ve bu bileşiklerin sahip

oldukları antioksidan özelliklerinden dolayı pek çok dejeneratif ve yaşlanmaya bağlı hastalıkları koruyucu veya tedavi edici etkilerinin olduğu bildirilmiştir. Bu hastalıklar içinde kanser

ve kalp-damar hastalıkları başta gelmektedir (Brockman 2010, Verbeke  2005).

Bu çalışma ile böylesine değerli gıda atıklarının, hayvan yemi ya da gübre olarak tarımsal alanlarda kullanılması yerine ekonomik açıdan katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi

planlanmaktadır. Böylece bu değerli bileşenler enkapsüle edilerek;  yaşamsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan temel besin maddelerinin yanı sıra sağlık üzerine olumlu

etkiler gösteren, iyileştirici, hastalığın gelişimini durdurucu gıda veya gıda bileşenleri olarak tanımlanan, fonksiyonel gıdaların üretiminde rol alması sağlanacaktır.

Dünyada sağlıklı beslenme bilincinin hızla artmasına paralel olarak fonksiyonel gıdalar ve bu gıdalardaki bileşenlerin önemi artmış ve bilim adamlarının gayretleriyle bu bileşenler

üzerine yapılan araştırmaların sayısında önemli artışlar meydana gelmiştir. Bu türden gıdaların tüketiminin artmasında yaşam standartlarının gelişme göstermesi, yaşam kalitesini

artırma istekleri gibi pek çok parametre ile açıklanabilir ( Kotilainen vd.2006).

Üzüm posasından elde edilen fenolik bileşiklerin istenmeyen bir tada sahip olmaları ve depolama sürecinde oksidatif stabilitelerinin düşük olması, bu bileşenlerin gıda katkısı olarak

kullanımını veya fonksiyonel gıdalarda kullanımını güçleştirmektedir.  Aktif bileşenlerin sprey kurutucu ile enkapsüle edilmesindeki en önemli sebeplerden biri üründe oksidatif

stabilite gelişimini sağlamasıdır. Dahası enkapsülasyon polifenollerin buruk ve acı tat gibi yerken hoşa gitmeyen duyusal özelliklerini da maskelemektedir.

Mikroenkapsülasyon; katı, sıvı veya gaz formundaki bir maddenin ya da karışımın başka bir madde ile kaplanması işlemidir. Katı, sıvı veya gaz olarak bulunan bu bileşenlerin ince film

tabakaları yada polimer kapsüller yardımı ile minyatür kapsüllerin içerisinde alıkonması işlemine dayanan fiziksel işlemeye olarak da tanımlanır (Kınık ve Kavas 2003).

Mikroenkapsüle edilecek bir gıda veya gıda bileşeninin ışık, oksijen, su gibi çevre koşulları ile etkileşimini azaltmak,  bu gıda maddesinin başka ürünlere ilavesini kolaylaştırmak,

buharlaşmasını engellemek, ilave edileceği başka bir gıda ya da gıda bileşenin lezzetini değiştirmek yada maskelemek, katılacağı ortamda homojen dağılımı sağlamak,

mikroenkapsülasyonun avantajları olarak sayılabilir (Nazzaro  2012).

Bu çalışma ile üzün posasından ekstrakte elde edilecek olan polifenoller maksimum verime ve oksidatif stabiliteye sahip olacak şekilde sprey kurutucu kullanılarak enkapsüle edilmeye

çalışılacaktır. Bunu yaparken de fenolik bileşenlerin kaplanmasında kullanılacak olan maltodekstrin ve gum arabik gibi kaplama ajanlarının kütlesel karışım oranları, sprey kurutucunun

giriş-çıkış sıcaklıkları, akış hızı gibi parametreleri optimize edilecek ve oksidasyon stabiliteleri incelenecektir.

Gıda atıklarının değerlendirilmesi ekonomik açıdan katma değer sağlanmasının ve çevre kirliğinin önlenmesinin yanı sıra, oksidatif stabilitesi yüksek, istenmeyen acı tadı maskelenmiş

enkapsüllerin, gıdaların zenginlestirilmesi ve içerdikleri değerli bileşenlerin insan tüketimine sunulması ile sağlıklı beslenmeye katkı sağlayacaktır. Bu konuda yapılacak çalışmalar,

endüstriyel uygulamalar için ışık tutacak ve gıda sektörünün gelişmesine katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler Enkapsülasyon, sprey kurutucu (dryer), fenolik bileşikler, üzüm posası, antioksidan aktivite.

Nevzat Artık Prof. Dr. 20200604464
Mühendislik Fakültesi Gıda

Mühendisliği Bölümü
artik@ankara.edu.tr 05323637115

0312 203 33 00 /

3600 – 3601

Adı Soyadı Ünvanı TC No Fakülte ve Bölümü E-Posta Adresi Cep Telefon No İş Telefon No

Proje Yöneticisi ve Araştırmacılar

Aysu Tolun
Doktora

Öğrencisi
26621130742

Mühendislik Fakültesi Gıda

Mühendisliği Bölümü
atolun@ankara.edu.tr 0 537 563 12 38 0 312 317 03 15



Teslim Eden

Adı Soyadı:

Telefon:

İmza: ........ / ........ / 20........

GÖRÜLMÜŞTÜR

Proje Geliş Tarihi:

Kayıt No:

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Proje Şube Müdürü

EK1:

EK2:

Proje yöneticisine ait son 6 ayda çekilmiş 1 (bir) adet fotoğraf

Görsel materyal, diyagram v.s.



EK-2 Proje Başvuru Formu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
PROJE KAYIT FORMU

 Proje Alanı Fen

GENEL BİLGİLER

Üzüm (Vitis vinifera L.) Posasından Ekstrakte Edilem Fenolik Bileşiklerin Sprey Kurutucu ile
Mikroenkapsülasyonu.

 Proje Başlığı

İMZA

E-posta İş Telefonuartik@ankara.edu.tr 0312 203 33 00 / 3600 – 3601

Fakülte/Enstitü/YO/Merkez Bölüm/EADMühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Adı-Soyadı, Ünvanı T.C. Kimlik NONevzat Artık Prof. Dr. 20200604464

 Proje Yöneticisi Öğretim Üyesi

 PROJE PERSONELİ

 Başlama Tarihi 01.01.2015 Süre (Ay) 24

Proje Grubu/Türü Lisansüstü Tez Projesi (Doktora )

Araştırmacı Bilgileri

E-posta İş Telefonuatolun@ankara.edu.tr 0 312 317 03 15

Fakülte/Enstitü/YO/Merkez Bölüm/EADMühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

 Adı-Soyadı , Ünvanı Aysu Tolun Doktora Öğrencisi

 PROJEYİ DESTEKLEYEN DİĞER KURULUŞLAR

Destekleyen Kuruluşun (varsa)

Telefonu Destek Tutarı

Adı Adresi

Proje Geliş Tarihi:

Kayıt No:



EK-2

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ PROJE BAŞVURU FORMU

1. TANITICI BİLGİLER

1.1 Proje Alanı Fen

1.2 Proje Başlığı
Üzüm (Vitis vinifera L.) Posasından Ekstrakte Edilem Fenolik Bileşiklerin Sprey Kurutucu ile
Mikroenkapsülasyonu.

Lisansüstü Tez Projesi (Doktora )1.3 Proje Grubu/Türü

1.4 Başlama Tarihi 01.01.2015 Süre (Ay) 24

1.5 Proje Personeli

1.5.1 Proje Yürütücüsü Öğretim Üyesi

Adı-Soyadı, Ünvanı T.C. Kimlik NONevzat Artık Prof. Dr. 20200604464

Fakülte/Enstitü/YO/Merkez Bölüm/EADMühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

E-posta İş Telefonuartik@ankara.edu.tr 0312 203 33 00 / 3600 – 3601

1.5.2 Proje Araştırmacı Bilgileri (Öğrenci Odaklı, Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Araştırma Projelerinde Öğrenci Bilgileri Yazılacaktır)

İmza

Akademik Birimi (Kurumu ve Görevi) Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Adı-Soyadı, Ünvanı Aysu Tolun Doktora Öğrencisi

Destekleyen Kuruluşun (varsa)

Adı

Destek Tutarı

Proje Geliş Tarihi:

Kayıt No:

1.6 Projeyi Destekleyen Diğer Kuruluşlar



ÇALIŞMA TAKVİMİ

İş planı ve bütçesi: Projede yer alacak başlıca iş paketleri ve bunlar için önerilen zamanlama, iş-zaman çizelgesi halinde verilmelidir. Ayrıca, projenin belli başlı aşamaları için öngörülen bütçe yapılacak iş planı ile
uyum içinde olmalıdır. Proje bütçe toplamı KDV dahil olarak yazılacaktır.

1.7 ÇALIŞMA PLANI

EK-2 Proje Başvuru Formu

İş Paketleri Tanımı 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

AYLARZAMAN

1. Dönem : 6 ay olarak planlanmıştır. Bu süreçte çalışmanın
başlayabilmesi için gerekli malzeme, ekipman temin edilecek,
ayrıntılı literatür taraması /güncellemesi yapılacak ve araştırmanın
ön denemeleri yapılacaktır.

1.

2. Dönem : 8 ay olarak planlanmıştır. Mikrokapsüllerin üretilmesi,
‘Metod ve Materyal’ bölümünde yer alan analizler yapılacaktır.

2.

3. Dönem : 10 ay olarak planlanmıştır. Elde edilen veriler
istatistiksel olarak değerlendirilecek ve proje sonuç raporu
yazılacaktır.

3.



EK-2 Proje Başvuru Formu

1.7.1 . PROJE BÜTÇESİ ve HARCAMA PLANI (TL) (Tahmini bedel KDV dâhil olarak yazılacaktır)

03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ÖNERİLEN (Yürütücü) KABUL EDİLEN (**)

Tanımı / Adı Miktar Ölçü Birimi Tutar 1. YIL 2. YIL 3. YIL 1. YIL 2. YIL 3. YILBirim Fiyat

FOLIN & CIOCALTEU`S PHENOL REAGENT  100 ML 275,403 ad 91,80 0,00275,40 275,400,00 0,000,00

SODIUM CARBONATE ANHYDROUS  1 KG 187,623 ad 62,54 0,00187,62 187,620,00 0,000,00

2,2-DIPHENYL-1-PICRYLHYDRAZYL  1 GR 258,421 ad 258,42 0,00258,42 258,420,00 0,000,00

METHANOL EXTRA PURE 2.5 LT 130,983 ad 43,66 0,00130,98 130,980,00 0,000,00

POTASYUM PERSULFAT 1 KG 165,202 ad 82,60 0,00165,20 165,200,00 0,000,00

SODIUM CHLORIDE  1 KG 132,164 ad 33,04 0,00132,16 132,160,00 0,000,00

GALLIC ACID 97.5-102.5%  250 GR 316,241 ad 316,24 0,00316,24 316,240,00 0,000,00

ACETIC ACID EXTRA PURE 100%  2.5 LT 64,901 ad 64,90 0,0064,90 64,900,00 0,000,00

ACETONITRILE CHROMASOLV 2.5 LT 118,001 ad 118,00 0,00118,00 118,000,00 0,000,00

FORMIC ACID EXTRA PURE 98-100%  2.5LT 135,701 ad 135,70 0,00135,70 135,700,00 0,000,00

SYRINGE FILTER 0.45 UM 50 ADET 177,001 ad 177,00 0,00177,00 177,000,00 0,000,00

ACETONE CHROMASOLV  2.5 LT 76,701 ad 76,70 0,0076,70 76,700,00 0,000,00

TROLOX 97% 5 GR 442,501 ad 442,50 0,00442,50 442,500,00 0,000,00

FIRCA 1,771 ad 1,77 0,001,77 1,770,00 0,000,00

TARTIM KASIGI PASLANMAZ CELIK UZUNLUK 85MM 17,703 ad 5,90 0,0017,70 17,700,00 0,000,00

VIAL 4 ML KAPAKLI 100 ADET /PK 236,001 ad 236,00 0,00236,00 236,000,00 0,000,00

BEHER KULPLU PP KISA FORM 1000ML 11,802 ad 5,90 0,0011,80 11,800,00 0,000,00

WHATMAN GRADE 41 CIRCLES 125 MM100 AD/PK 236,132 PK 118,07 0,00236,13 236,130,00 0,000,00

 TUP KAPAKLI SEFFAF 1.5ML 500AD/PST LP 16,521 pst 16,52 0,0016,52 16,520,00 0,000,00

VEZIN KABI CAM 35X30MM 118,005 Adet 23,60 0,00118,00 118,000,00 0,000,00

HYDROCHLORIC ACID 37% EXTRA PURE . 2.5LT 37,761 ad 37,76 0,0037,76 37,760,00 0,000,00

PIPET UCU SARI 200UL (1000AD/PAKET) 38,943 PK 12,98 0,0038,94 38,940,00 0,000,00

PASTOR PIPET 3 ML 15CM TAKSIMATLI 500AD/KT LP 51,922 KT 25,96 0,0051,92 51,920,00 0,000,00

50ML TUP DK VIDA KAPAKLI 30MMX115MM 25AD/PST LP 94,405 pst 18,88 0,0094,40 94,400,00 0,000,00

SPECTROFOT.KUVETI MAKRO 2-4ML 10X10X45MM 100AD LP 28,322 KT 14,16 0,0028,32 28,320,00 0,000,00

KILITLI POSET 31x23 CM 2000 ADET 35,401 Adet 35,40 0,0035,40 35,400,00 0,000,00

BUFFER SOLUTION PH 4  1 LT 54,001 ad 54,00 0,0054,00 54,000,00 0,000,00

BUFFER SOLUTION PH 7  1 LT 54,001 ad 54,00 0,0054,00 54,000,00 0,000,00

PE PLASTIK PISET STANDART 500 ML LP 3,541 ad 3,54 0,003,54 3,540,00 0,000,00

MANYET BALIK 30X6 MM 10AD/PST SUPERIOR 8,262 pst 4,13 0,008,26 8,260,00 0,000,00

MANYET BALIK 45X8MM 5AD/PST SUPERIOR 15,342 pst 7,67 0,0015,34 15,340,00 0,000,00

PUAR UC YOLLU A KALITE STANDARD SUPERIOR 28,322 ad 14,16 0,0028,32 28,320,00 0,000,00

MALTODEXTRIN 4.0-7.0 100 GR 141,601 ad 141,60 0,00141,60 141,600,00 0,000,00

AZOT GAZI 165,2010 m3 16,52 0,00165,20 165,200,00 0,000,00

ABTS DIAMMONIUM SALT CALBIOCHEM 1 GR 826,001 ad 826,00 0,00826,00 826,000,00 0,000,00

ETHYL ALCOHOL ABSOLUTE %99.8 2.5 LT 247,803 ad 82,60 0,00247,80 247,800,00 0,000,00

2-PROPANOL FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY 2.5LT 118,001 ad 118,00 0,00118,00 118,000,00 0,000,00

MEZUR UZUN FORM CAM TABAN A MAVI SKALA 10ML 118,0010 ad 11,80 0,00118,00 118,000,00 0,000,00

MEZUR UZUN FORM CAM TABAN A MAVI SKALA 100ML 165,2010 ad 16,52 0,00165,20 165,200,00 0,000,00

MEZUR UZUN FORM CAM TABAN A MAVI SKALA 500ML 342,2010 ad 34,22 0,00342,20 342,200,00 0,000,00

BEHER CAM KISA FORM 50ML 32,4510 ad 3,25 0,0032,45 32,450,00 0,000,00
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1.7.1 . PROJE BÜTÇESİ ve HARCAMA PLANI (TL) (Tahmini bedel KDV dâhil olarak yazılacaktır)

BEHER CAM KISA FORM 250ML 41,3010 ad 4,13 0,0041,30 41,300,00 0,000,00

BEHER CAM KISA FORM 600ML 59,0010 ad 5,90 0,0059,00 59,000,00 0,000,00

BEHER CAM KISA FORM 1000ML 100,3010 ad 10,03 0,00100,30 100,300,00 0,000,00

HUNI CAM GENEL AMACLI CAP 25 cm 25,962 ad 12,98 0,0025,96 25,960,00 0,000,00

SODIUM ACETATE TRIHYDRATE  1 KG 53,101 ad 53,10 0,0053,10 53,100,00 0,000,00

2,4,6,-TRIS (2-PYRIDYL) S TRIAZINE 10G 944,001 ad 944,00 0,00944,00 944,000,00 0,000,00

IRON(III) CHLORIDE 97%  100 GR 212,401 ad 212,40 0,00212,40 212,400,00 0,000,00

TANNIC ACIS POWDER  100 GR 101,481 ad 101,48 0,00101,48 101,480,00 0,000,00

QUERCETIN 98% HPLC SOLID SIGMA 10 GR 177,001 ad 177,00 0,00177,00 177,000,00 0,000,00

(+)-CATECHIN HYDRATE 98+% POWDER  5 GR 322,141 ad 322,14 0,00322,14 322,140,00 0,000,00

PYROCATECHOL 99% POWDER  100 GR 139,241 ad 139,24 0,00139,24 139,240,00 0,000,00

PROCYANIDIN B 2  1 MG 601,801 ad 601,80 0,00601,80 601,800,00 0,000,00

CAFFEIC ACID 98.0%  2 GR 54,281 ad 54,28 0,0054,28 54,280,00 0,000,00

EPICATECHIN  10 MG 844,881 ad 844,88 0,00844,88 844,880,00 0,000,00

CHLOROGENIC ACID 95%  250 MG 194,701 ad 194,70 0,00194,70 194,700,00 0,000,00

P-COUMARIC ACID 98.0% HPLC  1 GR 63,721 ad 63,72 0,0063,72 63,720,00 0,000,00

FERULIC ACID 99%  25 GR 200,601 ad 200,60 0,00200,60 200,600,00 0,000,00

PUNICALAGIN A 1 MG 254,881 ad 254,88 0,00254,88 254,880,00 0,000,00

P-HYDROXYBENZOIC ACID 50G 236,001 ad 236,00 0,00236,00 236,000,00 0,000,00

SYRINGIC ACID 95%  5 GR 118,001 ad 118,00 0,00118,00 118,000,00 0,000,00

RUTIN HYDRATE 94% HPLC POWDER SIGMA 100 GR 1.023,061 ad 1.023,06 0,001.023,06 1.023,060,00 0,000,00

ELLAGIC ACID 95% HPLC POWDER  5 GR 1.155,221 ad 1.155,22 0,001.155,22 1.155,220,00 0,000,00

TRANS-CINNAMIC ACID 99% 5 GR 156,941 ad 156,94 0,00156,94 156,940,00 0,000,00

RESVERATROL 99%  100 MG 495,601 ad 495,60 0,00495,60 495,600,00 0,000,00

C18 COLUMN 5um 25CMX4.6MM 2.478,001 ad 2.478,00 0,002.478,00 2.478,000,00 0,000,00

RTX-5 MS 30 MX 0,32 UM GC KOLON 141,601 ad 141,60 0,00141,60 141,600,00 0,000,00

MALTODEXTRIN13.0-17.0  2,5 LT 339,842 ad 169,92 0,00339,84 339,840,00 0,000,00

MALTODEXTRINE 16,5-19 100G 306,802 ad 153,40 0,00306,80 306,800,00 0,000,00

ETHYL ACETATE EXTRA PURE  2,5 LT 47,201 ad 47,20 0,0047,20 47,200,00 0,000,00

DIETHYL ETHER   5LT 118,001 ad 118,00 0,00118,00 118,000,00 0,000,00

SODIUM HYDROXIDE  2,5LT 35,401 ad 35,40 0,0035,40 35,400,00 0,000,00

DIMETHYL SULFOXIDE 99,5%100ML 59,001 ad 59,00 0,0059,00 59,000,00 0,000,00

ETİL ALKOL TEKNİK 5L 590,0010 ad 59,00 0,00590,00 590,000,00 0,000,00

CAM ŞİŞE RENKLİ 100cc kapaklı 21,2415 ad 1,42 0,0021,24 21,240,00 0,000,00

03.2 KDV DAHİL TOPLAM TUTAR 17.438,07 17.438,07 0,00 0,00 17.438,07 0,00 0,00

03.5 HİZMET ALIMLARI ÖNERİLEN (Yürütücü) KABUL EDİLEN (**)

Tanımı / Adı Miktar Ölçü Birimi Tutar 1. YIL 2. YIL 3. YIL 1. YIL 2. YIL 3. YILBirim Fiyat

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM Analizi) 737,505 saat 147,50 0,00737,50 737,500,00 0,000,00

Parçacık Boyutu Analizi 649,0010 ad 64,90 0,00649,00 649,000,00 0,000,00

03.5 KDV DAHİL TOPLAM TUTAR 1.386,50 1.386,50 0,00 0,00 1.386,50 0,00 0,00

03.7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM,BAKIM VE ONARIM GİD. ÖNERİLEN (Yürütücü) KABUL EDİLEN (**)

Tanımı / Adı Miktar Ölçü Birimi Tutar 1. YIL 2. YIL 3. YIL 1. YIL 2. YIL 3. YILBirim Fiyat

Dizüstü Bilgisayar 2.068,251   adet 2.068,25 0,002.068,25 2.068,250,00 0,000,00
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1.7.1 . PROJE BÜTÇESİ ve HARCAMA PLANI (TL) (Tahmini bedel KDV dâhil olarak yazılacaktır)

Çok Amaçlı  Yazıcı 467,281 Adet 467,28 0,00467,28 467,280,00 0,000,00

Sprey Kurutucu Bakım Onarım Bedeli 3.540,001 Adet 3.540,00 0,003.540,00 3.540,000,00 0,000,00

AC Motor Saç Kurutma Makinesi 99,901 Adet 99,90 0,0099,90 99,900,00 0,000,00

03.7 KDV DAHİL TOPLAM TUTAR 6.175,43 6.175,43 0,00 0,00 6.175,43 0,00 0,00

GENEL BÜTÇE TOPLAMI 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

edilmelidir. İstenen makine-teçhizatların her biri için teknik özelliklerini içeren (marka ve model belirtmeksizin) *teknik şartname(ler)in ve tekliflerin eklenmesi gerekmektedir.

(06.1) Mamul Mal Alımları: Bedeli her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek limitin üstünde kalan diğer bir ifadeyle cari nitelikli olmayan makine-teçhizat alımları bu bölüme yazılacaktır.

bölüme yazılır. Toplama KDV dahil edilmelidir. Hizmet alımı ile ilgili proforma fatura ya da teklif mektubu eklenmelidir.

(03.7) Menkul Mal, Gayri-Maddi Hak Alımları, Bakım ve Onarım Giderleri (Makine – Teçhizat Adı) Her türlü makina ve laboratuvar cihazları ile yazılım paketleri bu bölüme yazılır ve üniversite demirbaşına kaydedilir. Toplama KDV dahil

(03.5) Hizmet Alımları: Danışmanlık, analiz giderleri, taşıt kiralama giderleri, bilgisayar sistemleri ve yazılımları kiralaması giderleri vb gibi belli bir ücret karşılığında yaptırılacak olan iyi tanımlanmış ve fatura karşılığı satın alınabilecek işler bu

(03.3) Yolluklar (Yurtiçi-Yurtdışı): Bilimsel toplantılar ve veri toplama, yerinde inceleme, arazi çalışması vb. araştırmayla doğrudan ilgili amaçlarla yapılması planlanan yolculuklar bu bölüme yazılır.

(03.2) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (Sarf Malzeme): Deney gereçleri, deney hayvanları, kimyasal maddeler ve diğer tüketim malzemeleri bu bölüme yazılır. Demirbaşa kaydedilmez. Toplama KDV dahil edilmelidir.
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2. GENEL BİLGİLER

Beslenme insanların günlük yaşantılarını sürdürebilmek için gerekli olan ihtiyaçların başında gelmektedir. Geçmişten günümüze gıdalar, sadece

açlığı gidermek, gerekli gıdayı sağlamak için değil aynı zamanda beslenme ile alakalı fiziksel, zihinsel hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için de

önem arz etmektedir (Brockman 2010).

Bitkisel ve hayvansal gıdaların dengeli miktarda alınması insan sağlığı açısından çok önemlidir. Günümüzde aşırı beslenme nedenli olarak başta

obezite olmak üzere birçok hastalık oluşmakta aynı şekilde yetersiz beslenme sonucunda da bebek ve çocuklarda ölümler, büyüme gelişmede

anormallikler, bağışıklık sistemi sorunları gibi birçok problemler görülmekte ve bu hastalıklar için milyonlarca lira harcanmaktadır. Sağlığın

korunması çalışmaları hastalıkların tedavisine göre daha kolay, daha ucuz, daha insancıl ve daha başarılıdır. Sağlığın korunması sağlıklı

beslenme ile mümkündür. Sağlıklı beslenme ilkesi “yeterli ve dengeli” beslenme olarak ifade edilmektedir. Yani günlük alınması gereken besin

öğelerinin yeterli ve dengeli bir şekilde tüketilmesidir.

Beslenmemizde önemli bir yere sahip meyve ve sebzeler; vitamin, mineral, fenolik bileşikler, organik asitler, gıda lifleri gibi birçok önemli besin

öğeleri içerirler. Bu bileşenler, insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin tespit edilmesinden sonra daha fazla ilgi çekmekte ve gelecekte de bu

ilginin daha da artacağı tahmin edilmektedir. Meyve suyu tüketiminin ülkemizde hızla artmakta olduğu ve kişi başı tüketimin 2000 yılından itibaren

yaklaşık üç katına çıktığı görülmektedir (Anonim 2011). Bu durum meyve suyu pazarının büyümesine ve bu da üretim sırasında meydana gelen

atıkların nasıl değerlendirileceğine yönelik araştırmalara olan ihtiyacın artmasına neden olmaktadır. Meyve ve sebze atıkları beslenme açısından

önemli olan diyet lifi, antioksidanlar, pektin, elzem yağ asitleri, vitaminler gibi bir çok faydalı maddenin kayıplarına sebep olmaktadır.

Üzümlerin, üzüm suyuna işlenmek üzere preslenmesi sonucunda ağırlığa göre yaklaşık    %10-20 üzüm posası oluşmaktadır. Yine üzümün

şaraba işlenmesinde üretim sırasında % 20’den fazla atık meydana gelmektedir (Arvanitoyannis vd 2006) . Üretim sırasında meydana gelen

atıkların fazlalığının yanı sıra kullanılabilirliği nedeniyle endüstrinin her alanında yaygın olarak rağbet görmektedir. Besinsel değeri olan bu atıklar

tarımsal alanda, yem sanayinde, insan beslenmesinde, ilaç ve kozmetik sanayinde yerini almıştır ve her geçen gün önemi artmaktadır (Anonim

2006).

Özellikle üzüm, çilek, ahududu gibi meyvelerin kabukları fenolik bileşiklerce zengin doğal beslenme kaynaklarıdır (Menrad 2003, Kaur ve Kapor

2001). Polifenoller (fenolik asitler, flavonoitler ve prosiyanidinler, kondense tanenler) bitkilerde yaygın olarak bulunan sekonder metobolitlerdir.

Son yıllarda yapılan çalışmalarda polifenolleri içeren gıdaların tüketildiklerinde sağlık üzerinde olumlu etkilerinin olduğunun gözlenmesiyle birlikte

bu bileşikler üzerine bilimsel çalışmalarda hızlı bir artış görülmüş ve bu bileşiklerin sahip oldukları antioksidan özelliklerinden dolayı pek çok

dejeneratif ve yaşlanmaya bağlı hastalıkları koruyucu veya tedavi edici etkilerinin olduğu bildirilmiştir. Bu hastalıklar içinde kanser ve kalp-damar

hastalıkları başta gelmektedir (Brockman 2010, Verbeke  2005).

Bu çalışma ile böylesine değerli gıda atıklarının, hayvan yemi ya da gübre olarak tarımsal alanlarda kullanılması yerine ekonomik açıdan katma

değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi planlanmaktadır. Böylece bu değerli bileşenler enkapsüle edilerek;  yaşamsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi

için gerekli olan temel besin maddelerinin yanı sıra sağlık üzerine olumlu etkiler gösteren, iyileştirici, hastalığın gelişimini durdurucu gıda veya gıda

bileşenleri olarak tanımlanan, fonksiyonel gıdaların üretiminde rol alması sağlanacaktır.

Dünyada sağlıklı beslenme bilincinin hızla artmasına paralel olarak fonksiyonel gıdalar ve bu gıdalardaki bileşenlerin önemi artmış ve bilim

adamlarının gayretleriyle bu bileşenler üzerine yapılan araştırmaların sayısında önemli artışlar meydana gelmiştir. Bu türden gıdaların tüketiminin

artmasında yaşam standartlarının gelişme göstermesi, yaşam kalitesini artırma istekleri gibi pek çok parametre ile açıklanabilir ( Kotilainen

vd.2006).

Üzüm posasından elde edilen fenolik bileşiklerin istenmeyen bir tada sahip olmaları ve depolama sürecinde oksidatif stabilitelerinin düşük olması,

bu bileşenlerin gıda katkısı olarak kullanımını veya fonksiyonel gıdalarda kullanımını güçleştirmektedir.  Aktif bileşenlerin sprey kurutucu ile

enkapsüle edilmesindeki en önemli sebeplerden biri üründe oksidatif stabilite gelişimini sağlamasıdır. Dahası enkapsülasyon polifenollerin buruk

ve acı tat gibi yerken hoşa gitmeyen duyusal özelliklerini da maskelemektedir.

Mikroenkapsülasyon; katı, sıvı veya gaz formundaki bir maddenin ya da karışımın başka bir madde ile kaplanması işlemidir. Katı, sıvı veya gaz

olarak bulunan bu bileşenlerin ince film tabakaları yada polimer kapsüller yardımı ile minyatür kapsüllerin içerisinde alıkonması işlemine dayanan

fiziksel işlemeye olarak da tanımlanır (Kınık ve Kavas 2003). Mikroenkapsüle edilecek bir gıda veya gıda bileşeninin ışık, oksijen, su gibi çevre

koşulları ile etkileşimini azaltmak,  bu gıda maddesinin başka ürünlere ilavesini kolaylaştırmak, buharlaşmasını engellemek, ilave edileceği başka

bir gıda ya da gıda bileşenin lezzetini değiştirmek yada maskelemek, katılacağı ortamda homojen dağılımı sağlamak, mikroenkapsülasyonun

avantajları olarak sayılabilir (Nazzaro  2012).

Bu çalışma ile üzün posasından ekstrakte elde edilecek olan polifenoller maksimum verime ve oksidatif stabiliteye sahip olacak şekilde sprey

kurutucu kullanılarak enkapsüle edilmeye çalışılacaktır. Bunu yaparken de fenolik bileşenlerin kaplanmasında kullanılacak olan maltodekstrin ve

gum arabik gibi kaplama ajanlarının kütlesel karışım oranları, sprey kurutucunun giriş-çıkış sıcaklıkları, akış hızı gibi parametreleri optimize

edilecek ve oksidasyon stabiliteleri incelenecektir.

Gıda atıklarının değerlendirilmesi ekonomik açıdan katma değer sağlanmasının ve çevre kirliğinin önlenmesinin yanı sıra, oksidatif stabilitesi

yüksek, istenmeyen acı tadı maskelenmiş enkapsüllerin, gıdaların zenginlestirilmesi ve içerdikleri değerli bileşenlerin insan tüketimine sunulması

ile sağlıklı beslenmeye katkı sağlayacaktır. Bu konuda yapılacak çalışmalar, endüstriyel uygulamalar için ışık tutacak ve gıda sektörünün

gelişmesine katkıda bulunacaktır.

2.1 ÖZET
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Enkapsülasyon, sprey kurutucu (dryer), fenolik bileşikler, üzüm posası, antioksidan aktivite.

2.2 ANAHTAR KELİMELER

Çalışmanın amacı üzüm posasından ekstrakte edilen fenolik bileşenlerin sprey kurutucu kullanılarak mikrokapsüller oluşturacak şekilde kaplama

materyalleri ile kaplanması ve bu kapsüllerin fizikokimyasal özelliklerinin araştırılmasıdır. Farklı kaplama maddelerinin, çekirdek:kaplama maddesi

oranlarının, sprey kurutcu inlet sıcaklığının ve farklı  akış hızlarının  fenolik bileşenlerin enkapsülasyonu üzerine etkileri araştırılacaktır.

Fenolik bileşiklerin ekstraksiyonu için endüstriyel yan ürünlerin kullanımı son yıllarda önem kazanmıştır. Türkiye’de üzüm yetiştiriciliği oldukça

fazladır. Üzüm suyu üretimi ve şarap üretimi çok fazla miktarda üzüm posası atığı oluşmasına sebep olmaktadır. Üzüm posasından fenolik

bileşiklerin ekstraksiyonu, fazla miktarda fenolik madde içermeleri sebebiyle önemlidir. Ayrıca tüketicilerin doğal antioksidan tüketimine olan

talepleri bu alandaki çalışmalara olan ihtiyacı artırmıştır. Üzüm posasından elde edilen polifenoller doğal gıda katkısı olarak kullanılabilir. Ancak

polifenoller arzu edilmeyen tada sahiptir ve depolama sırasında stabiliteleri düşüktür. Üzüm posasından elde edilen polifenolik bileşikler kaplama

maddeleri ile enkapsüle edilerek arzu edilmeyen bu tat maskelenmeye ve oksidasyona karşı daha stabil bir yapı elde edilmeye çalışılacaktır.

Enkapsüle  edilen polifenolik bileşikler fonksiyonel gıda üretiminde, sentetik antioksidanların yerine kullanılabilecek ve posadan katma değeri

yüksek ürün eldesi için çalışılacaktır. Yan ürünlerden fonksiyonel bileşenler elde edilmesi ile atıklar değerlendirilmiş olacak ve elde edilen ürün

doğal gıda antioksidanı olarak kullanılabilecektir.

2.3 PROJENİN AMACI
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Son yıllarda doğal veya doğala özdeş katkılı gıda ve gıda ürünlerine yönelim giderek artmaktadır. Özellikle sentetik gıda katkılarının ve kimyasal

maddelerin yoğun ve nispeten kontrolsüz olarak kullanımı, yeni doğal katkılı ürünlere olan talebe ve buna bağlı olarak da söz konusu ürünlerin

üretimine yönelimi arttırmıştır. Üzüm (Vitis Vinifera spp.) dünyada yetiştirilen meyveler içerisinde en yaygın ve en fazla üretilen meyvedir. Yıllık

üretimi yaklaşık olarak 58.2 milyon ton (FAO 2012) civarındadır. Dünya üzüm üretiminde Çin, ABD, İtalya, Fransa ve İspanya’dan sonra ülkemiz

4,27 milyon ton (FAO  2012) ile altıncı sırada yer almaktadır. Üretilen üzümlerin yaklaşık %30’u sofralık, %37’si kurutmalık, %30’u pekmez, pestil,

sucuk, şıra ve %3’ü şaraplık olarak değerlendirilmektedir. Şaraba işlenen üzümlerin yaklaşık % 20 kadarı atık (üzüm posası) olarak açığa çıktığı

bilinmektedir (Laufenberg vd. 2003). Ülkemizde şarap ve üzüm suyuna işlenen miktarın artması, pekmez ve diğer ürünlere işlenenlerle beraber

çok ciddi miktarda atık üzüm posasının ortaya çıktığını göstermektedir. Bu atıklar genelde hayvan yemi ve kompost gübre olarak kullanılmaktadır.

Üzüm, meyveler içerisinde fenolik maddeler açısından en zengin kaynaklardan biridir. Üzüm posası da benzer şekilde bu fenolikleri yoğun biçimde

içermektedir (Meyer vd. 1998, Yemiş vd. 2006). Üzüm posasında bulunan başlıca fenolik bileşenler; antosiyaninler, kateşinler, flavanol glikozidler,

fenolik asitler ve nonflavanoidlerdir (resveratrol) (Schieber et al., 2001). Bu bileşiklerin antioksidan özelliklere sahip olmaları ve insan sağlığı

üzerine olan olumlu etkileri ve özellikle de kalp damar rahatsızlıkları  ile kanser türleri üzerine olan olumlu etkileri nedeniyle, üzüm gibi doğal

yapısında bu tür bileşikleri bulunduran meyve ve sebzeler ile bu bileşiklerce zengin olarak üretilen gıda ürünlerine karşı yoğun bir yönelim söz

konusudur. Çünkü tüketicilerin tercihleri bu yönde gelişme göstermektedir.

Antioksidanlar vücutta serbest radikallerle reaksiyona girerek otooksidasyonu önleyen savunma mekanizmalarıdır. Serbest radikaller, besinlerin

oksijen kullanılarak enerjiye dönüşümü sırasında meydana gelen reaktiflerdir. Oksijen molekülleri yaşam için vazgeçilmez olmakla birlikte,

metabolizma sırasında serbest radikal kaynağı olarak bilinen birçok ara ürün meydana getirir. Bu reaktifler lipid, protein ve DNA gibi hücre

bileşenlerine zarar verir. Vücudumuzda bu moleküllerin zararlı etkilerini önlemek amacıyla antioksidan savunma mekanizmaları bulunmaktadır.

Ancak bazı durumlarda savunma mekanizması yetersiz kalabilir ve oksidatif stres adı verilen durum ortaya çıkar. Serbest radikaller başta kalp

hastalıkları ve kanser olmak üzere vücutta birçok hastalığın ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu nedenle antioksidan içeriğe sahip gıdaların diyette

kullanımı son derece önem arz etmektedir.

Üzüm antioksidan aktivite gösteren fenolik maddeleri fazla miktarda içermektedir. Fenolik bileşikler LDL-lipoproteinlerin (low density lipoprotein)

oksidasyonunu, trombosit pıhtılaşmasını ve kırmızı kan hücrelerinin zarar görmesini engelleyici antioksidan özelliklere sahiptir. Ayrıca fenolik

bileşikler metal bağlayıcı, antimutajen ve antikarsinojen ajan olarak da etkindirler (Minussi vd. 2003). Fenolik maddelerce zengin üzüm posası ve

çekirdeğinden elde edilen ekstrelerin güçlü bir antioksidan olduğu, lipit ve LDL oksidasyonunu inhibe ettiği bilinmektedir (Shrikhande  2000).

Konu ile ilgili çalışmalar arttıkça, antioksidanların sağlık üzerine olan olumlu etkileri daha çok gündeme gelmeye başlamıştır. Bu durum insanlarda

antioksidan etkiye sahip ürünleri veya antioksidanlarca zenginleştirilmiş gıdaları tüketme arzusunu ortaya çıkarmıştır. Özellikle antioksidan etkisi

oldukça yüksek olan fenolik bileşiklerin yoğun olarak bulunduğu meyve ve sebzeler ile bunların katıldığı gıdalara talep gittikçe artmaktadır. Üzüm

posası kabuk, çekirdek ve sap parçalarından meydana gelen bir üzüm işleme sanayi atığı olduğundan fenolik bileşiklerce zengin ve dolayısıyla da

antioksidan kapasitesi yüksektir. Bu durum üzüm posasının gıda sanayinde çeşitli ürünlerde katkı maddesi olarak kullanılabilme olanakları üzerine

yapılan çalışmaların öneminin artmasına neden olmaktadır.

Üzüm posasından elde edilen fenolik bileşiklerin istenmeyen bir tada sahip olmaları ve depolama sürecinde oksidatif stabilitelerinin düşük olması,

gıda sanayinde kullanımlarını güçleştirmektedir. Aktif bileşenlerin enkapsüle edilmesindeki en önemli sebeplerden biri proses süresince ve son

üründe stabilite gelişimini sağlamasıdır. Dahası enkapsülasyon polifenollerin buruk ve acı tat gibi yerken hoşa gitmeyen duyusal özelliklerini

maskelemektedir. Enkapsülasyondaki diğer bir amaç da gıdada bulunan oksijen, su gibi  komponentlerin diğer komponentlerle reaksiyona

girmesini engellemektir ( Nedovic vd. 2011).

Enkapsülasyon prosesinde kaplama maddesinin seçimi önemi bir aşamadır. Projemizde kaplama maddesi olarak maltodekstrin ve gum arabik

kullanılacaktır. Karbonhidratlar genellikle püskürtmeli kurutma yöntemi ile gerçekleştirilen mikroenkapsülasyon işleminde kaplama materyali veya

taşıyıcı olarak kullanılmaktadır (Reineccius 1991, Kenyon 1995, McNamee vd. 1998). Karbonhidratlar küresel ve pürüzsüz mikrokapsül

oluşumuna sebep olmanın yanında kaplama materyali ile çekirdek materyalinin arasındaki yapışma kuvvetini arttırır (Bruschi vd. 2003).

Mikroenkapsülasyon işleminde maltodekstrinler emülsifiye edici özelliklerinin az olması sebebiyle genellikle yardımcı kaplama materyali olarak

kullanılmaktadır (McNamee vd. 1998, Pedersen vd. 1998, Hogan vd. 2001, Christensen vd. 2001). Bu sebeple projemizde maltodekstrinle birlikte

gum arabik kullanılacaktır. Bu bileşenler, yoğunluk ya da kıvam artırıcı bir etki yaratmak üzere suda çözünen ya da dağılan uzun zincirli

polimerlerdir (Glicksman 1982, Artık 2014). Gamlar, genellikle doku yapıcı içerikler olarak kullanılmaktadır ancak ikincil etkileri arasında

kapsülleme kabiliyeti (Carrol vd. 1984), emülsiyonların dengelenmesi, parçacıkların askıda tutulması, kristalleşmenin kontrol edilmesi ve

büzülmenin (yani, mamül gıdalardan su salınımı) engellenmesi gibi özellikler de yer almaktadır (Glicksman 1982). Ayrıca, bir kaç gam, jel

oluşturma kabiliyetine de sahiptir (örneğin, keçi boynuzu zamkı ya da guar zamkı).

Maltodekstrin enkapsülasyon işlemlerinde en yaygın olarak kullanılan kaplama ajanlarından birisidir. Mısır, patates gibi nişastaca zengin

ürünlerden asidik hidrolizyoluyla elde edilmektedir. Genel olarak suda yüksek çözünürlüğe sahip, düşük viskoziteli, yumuşak tatlı, renksizdir

(Nazzaro 2012). Oligosakkarit olan maltodekstrin ortalama molekül ağırlığını ifade eden 20’den düşük dekstroz eşdeğerliğine sahiptir. Düşük

dekstroz eşdeğerli maltodekstrin kullanımı düşük moleküllü şekerler ve organik asitler için en ideal kolay çözünür kurutulmuş ürünler oluşturduğu

bilinmektedir (Adhikari vd. 2004) Düşük dekstroz eşdeğerli maltodekstrinler yüksek dekstroz eşdeğerli olanlara göre nem değerlerinin düşük,

veriminin yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Sprey kurutma mikrokapsüllenmiş gıda maddeleri üretmek üzere kullanılan en yaygın ve en ucuz tekniktir (Zuidam ve Nedovic 2010). Bu teknikte

ekipman temini kolay ve üretim maliyetleri birçok metottan daha düşüktür. Dondurarak kurutma metodu ile mukayese edildiğinde püskürterek

kurutma yaklaşık 30-50 kat daha ucuz bir yöntemdir.

2.4 PROJENİN ÖNEMİ



EK-2 Proje Başvuru Formu

Üzüm posasından elde edilen fenolik bileşiklerin ekstrakte edilmesi ve bu ekstraktların mikroenkapsüle edilerek fonksiyonel gıda üretiminde

kullanıma sunulması nedeniyle bu çalışma önem arz etmektedir. Son yıllarda fonksiyonel gıdalar ve biyoaktiflerin enkapsülasyonu üzerinde

yapılan araştırmalara ilgi artmıştır.  Bu çalışmanın temel amacı; üzüm posasında bulunan fenolik bileşiklerin ekstraksiyonu, elde edilen ekstraktın

gıdalara ilave edilmek üzere mikroenkapsüle edilmesi ve oksidatif stabiliteleri yüksek enkapsüller elde etmek için en uygun kurutma şartlarının

belirlenmesidir.

Proje kapsamında siyah (kırmızı) üzüm (Vitis vinifera L.)  posası kullanılacaktır. Solvent ekstraksiyonu  ile elde edilen ekstrakt (Luque-Garcia &

Luque de Castro, 2003) ile kaplama materyali karışımı hazırlanacaktır. Farklı kaplama maddelerinin, çekirdek:kaplama maddesi oranlarının, sprey

kurutcu inlet sıcaklığının ve farklı  akış hızlarının fenolik bileşenlerin enkapsülasyonu üzerine etkileri araştırılacaktır. Maltodekstrin ve gum arabik

kaplama maddesi olarak seçilecektir. Toplam katı madde oranı %10 olacak şekilde kaplama maddesinin 10:0, 8:2, 6:4 oranlarında maltodekstrin:

gum arabik karışımlarından hazırlanması planlanmaktadır. Ayrıca iki farklı çekirdek:kaplama maddesi oranı olarak 1:2  ve 1:3 kullanacaktır.

Homojenize edilen karışım ( Saenz et al. 2009), Buchi B-290 sprey kurutucuda kurutulacaktır. Kurutma işleminin optimizasyonu için farklı giriş

sıcaklığı (110-190 °C arasında), çıkış sıcaklığı (70-110°C arasında), akış hızı (2-3 ml/dk arasında), ekstre ve kaplama maddesinin kütlesel oranları

yapılan ön denemeler ile belirlenecektir. Elde edilen mikrokapsüllerde enkapsülasyon verimi, toplam fenolik madde içeriğinin belirlenmesi (Beretta

et al. 2005), DPPH serbest radikal indirgeme metodu ile toplam antioksidan aktivitenin belirlenmesi (Yen and Duh, 1994), TEAC metodu ile toplam

antioksidan aktivitesi ( Miller et al.1993), HPLC ile fenolik bileşiklerin (Malvidin 3-G, catechin, epicatechin, epicatechin gallate, epigallocatechin,

caffeic acid, gallic acig, caftaric acid, quercetin 3-G, resveratrol  başta olmak üzere ekstrakta bulunan fenolik bileşikler) analizi SHIMADZU CTO-

10AS cihazı, DAD dedektör ve C18 COLUMN 5um 25CMX4.6MM SUPELCO kolon, mobil faz olarak asetik asit (%2 suda hazırlanmış) ve metanol

kullanılarak yapılacaktır. Taramalı Elektron Mikroskobu-SEM (QUANTA 400F Field Emission Scanning Electron Microscopy) ile yüzey morfolojisi

analizi ve  parçacık boyut analiz cihazı ile de elde edilen toz parçacıkların boyut analizi yapılacaktır. Çalışmadan elde edilen veriler faktöriyel

düzende varyans analizi (ANOVA) tekniği ile değerlendirilecek ve ortalamalar arasındaki farklılıklar Duncan çoklu karşılaştırma testi ile

belirlenecektir.

2.5 MATERYAL VE YÖNTEM

Araştırma, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Fakültesi Meyve ve Sebze İşleme Araştırma Laboratuvarları’nda

gerçekleştirilecektir. Önerilen proje kapsamında; projenin yürütülmesi ile ilgili kullanılacak teçhizatın büyük bölümü Ankara Üniversitesi Gıda

Mühendisliği Bölümünde bulunmaktadır.

Birimimizde bulunan cihazlar:

Sprey kurutucu cihazı (BUCHI B-290 mini spray dryer), gaz kromatografi cihazı (GC-MC-QP2010 Ultra SHIMADZU), yüksek basınçlı sıvı

kromatografi cihazı (HPLC-SHIMADZU CTO-10AS), spektrofotometre (SHIMADZU UV-1601, buzdolabı (Arçelik), derin dondurucu (Lab

Companion FMG-300), etüv (Nüve FN120), desikatör, su banyosu (Nüve nb9), ısıtıcılı manyetik karıştırıcı (SHINSAENG SHPM-10), santrifüj

cihazı (Universal 320R),  hassas terazi (Metler Toledo PB3002), refraktometre (ATAGO RX5000), homojenizatör (Heidolph Silent Crusher M), saf

su cihazı. Projede talep edilen ekipman, kimyasal ve sarf malzemeler, çalışmanın yürütülebilmesi için gerekli olan miktarda talep edilen

malzemelerdir.

2.6 ARAŞTIRMA OLANAKLARI

Projede hammadde olarak kullanılacak olan kırmızı üzüm posası Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Meyve Suyu İşletmesi’nden temin

edilecektir. Enkapsüle edilecek olan fenolik bileşikler, bu meyve posasından özütlenecektir.

Proje önerisi kapsamında, çalışmaların yürütülebilmesi için talep edilen diğer laboratuar malzemeleri, sarf malzemeleri gider listesinde ayrıntılı bir

şekilde verilmiştir.

2.7.1 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları (Sarf Malzeme)

2.7. GİDER GEREKÇESİ

Bu türde gider yoktur.

2.7.2 Yolluklar (Yurtiçi- Yurtdışı)

Çalışma kapsamında elde edilecek mikrokapsüllenmiş yüzeylerin morfolojik özelliklerinin belirlenmesinde ve parçacık boyut analizinin

yapılmasında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Merkez Laboratuvarı’nden hizmet alımı yapılacaktır. Örnekler (2-25 mikrometre arasında partikül

bayutuna sahip), Taramalı Elektron Mikroskobu-SEM (QUANTA 400F Field Emission Scanning Electron Microscopy) kullanılarak incelenecektir.

2.7.3 Hizmet Alımları
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Analizler sırasında elde edilen verilerin grafik değerlendirmelerinin geçici ve kalıcı olarak seri bir şekilde yapılması ve sprey kurutmada denenen

farklı varyasyonların optimize edilmesi son derece önem taşımaktadır. Analizler yapılırken genellikle verilerin anlık istatistik hesaplarının yapılması

ön çalışmanın hassas yürütülmesi açısından oldukça önemlidir. Bundan dolayı elde edilecek verilerin analizi ve istatistiksel değerlendirmelerinin

seri bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için bir adet dizüstü bilgisayar ve 24 aylık çalışma süresince kullanmak üzere geçici ve orijinal sonuç

çıktılarının elde edilmesi için 1 adet yazıcı ve 2 adet yazıcı tonerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Araştırmada uygulanacak mikroenkapsülasyon işlemi için sprey kurutucu cihazı kullanılacaktır. Cihazın sorunsuz çalışabilmesi için bakım onarım

gideri ayrılması talep edilmektedir.

Çekirdek (fenolik bileşikler) ile farklı oranlarda maltodekstrin ve gum arabikten oluşan homojen karışımın farklı varyasyonlarla sprey kurutucuya

verildiği her denemeden sonra, bir sonraki denemeye geçmeden önce cam silindir, siklon ve diğer cam bağlantı parçalarının temizlenmesi ve iyice

kurutulması gerekmektedir. Bu cam aparatların etkin bir şekilde kurutulabilmesi için AC motor (ısınmalara karşı dayanıklı) saç kurutma makinesine

ihtiyaç duyulmaktadır.

2.7.4 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri (Makine – Teçhizat)

Bu türde gider yoktur.

2.7.5 Mamül Mal Alımları

Bu türde gider yoktur.

2.7.6 Menkul Sermaye Üretim Giderleri

Bu türde gider yoktur.

2.7.7 Sözleşmeli Personel

Araştırma süresi 24 ay olarak planlanmıştır. Çalışma planı iş planında belirtildiği gibi 3 döneme ayrılmıştır.

1. Dönem : 6 ay olarak planlanmıştır. Bu süreçte çalışmanın başlayabilmesi için gerekli malzeme, ekipman temin edilecek, ayrıntılı literatür

taraması /güncellemesi yapılacak ve araştırmanın ön denemeleri yapılacaktır.

2. Dönem : 8 ay olarak planlanmıştır. Mikrokapsüllerin üretilmesi, ‘Metod ve Materyal’ bölümünde yer alan analizler yapılacaktır.

3. Dönem : 10 ay olarak planlanmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilecek ve proje sonuç raporu yazılacaktır.

2.8 ÇALIŞMA PLANI

Araştırma süresi olarak belirlenen 24 aylık periyotta malzeme, ekipman temini ve ön denemeler için çalışma planında belirtilen takvime uyulması

durumunda ve ön deneme sonuçlarına göre belirlenen proses koşullarının başarılı olması sonucunda araştırmanın sağlıklı bir şekilde

yürütülebileceği düşünülmektedir. İstenilen sonuçlar elde edilemediği, istenilen fizikokimyasal özelliklerde mikrokapsüller elde edilemediği taktirde,

kaplama materyali olarak kullanılacak olan maltodekstrin ve gum arabikin kütlesel karışım oranlarında ve maltodekstrinin dekstroz eşdeğerinde

(DE) değişiklik yapılarak çalışmalar devam ettirilecektir.

2.9 B PLANI
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Üzüm, iklim ve toprak istekleri yönünden çok seçici olmayışı, çoğalma yöntemlerinin kolay oluşu ve çok çeşitli şekillerde tüketilebilmesi gibi

sebeplerden dünyadaki en yaygın kültür bitkilerinden birisidir. Diğer sebze ve meyveler arasında üzüm, en fazla fenolik madde içeriğime sahip

türdür. Üzümlere rengini ve duyusal özelliklerini veren fenolik maddeler, serbest radikallari bağlama yeteneği olan antioksidan bileşiklerdir (Kanner

vd.1994, Visioli ve Gali 1998). Antioksidan moleküller, DNA’ya, hücrelere ve bağışıklık sistemine saldırarak kalp ve damar hastalıklarına, kansere

ve erken yaşlanmalara neden olan serbest radikallere bağlanıp etkisiz hale getiren bileşiklerdir (Renauld ve De-Lorgeril 1992). Bunlara ek olarak

fenolik maddelerin antimutajen, antikanserojen ve antimikroobiyal özelliklere sahip olduğu da yapılan pek çok araştırma ile tespit edilmiştir (Keevil

vd. 2000, Agarwal vd. 2003).

Püskürterek kurutma, sıvıların, yarı sıvıların, emülsiyonları, süspansiyonların, pürelerin ve benzeri materyallerin kurutulmasında kullanılan etkin ve

nispeten yeni bir tekniktir. Materyal içindeki su yüksek sıcaklıkta buharlaşmakta ve kurutmada kullanılan havanın sürükleyici etkisiyle

uzaklaştırılırken partiküller halinde kurumuş materyal başka bir yerde toplanmaktadır. Kurutma süresinin kısa olması üründe uzun süreli ısıl

işlemlerin vereceği zararı minimuma indirmektedir. Temel olarak kurutulacak materyalin yüksek basınç altında atomize edilmesi (çok küçük

partiküller halinde püskürtülmesi ve daha sonra sıcak kuru havayla karşılaştırılarak çok kısa süre içerisinde kurutulması ilkesine dayanır

(Cemeroğlu vd. 2003).

Mikroenkapsülasyon işlemi, ürünün kimyasal yapısını bozmadan, oksidastondan kolaylıkla etkilenen gıda bileşiklerini (vitamin, renk pigmentleri,

yağ asitleri, kolesterol) uygun kaplama materyalleri ile kaplayarak bunların işleme veya depolama sırasında oksidasyona karşı stabilitelerini

artırmayı hedefleyen bir uygulamadır (Heinzelmann ve Franke 1999, Baik vd. 2004, Hogan vd. 2003, Keoghe vd. 2001, Lin vd.1995).

Mikroenkapsülasyon aktif bir maddenin (çekirdek materyal) çevresinin bir veya daha fazla kaplama maddesi (duvar materyali) ile sarılıp

mikrometre ile milimetre aralığında büyüklüğe sahip kapsüllerin (mikrokapsül) elde edilmesinde kullanılan bir teknolojidir. Mikrokapsül içerisinde

yer alan madde veya karışım çekirdek, iç faz veya dolgu olarak ifade edilirken, dış kısımda yer alan duvar ise kabuk, kaplama, duvar materyali

veya membran olarak isimlendirilmektedir (Gharsallaoui vd. 2007). Mikrokapsüllerin görünüşleri çekirdek materyalinin fiziko-kimyasal özelliklerine,

duvar materyalinin kompozisyonuna ve mikroenkapsülasyon tekniğine göre değişim göstermektedir (Kunz vd.2003).

Literatürde şeker içeriği yüksek farklı meyvelerin püskürtmeli kurutma yöntemiyle kurutulması konusunda çalışmalar yer almaktadır. Portakal

suyunun püskürtmeli kurutucuda kurutulması ile ilgili çalışmada farklı hava giriş sıcaklıklarında (220-140 ºC) çalışılmış ve kurutucu ajan olarak

farklı dekstroz eşdeğerliklerinde ( 21, 12, 6 DE) ve farklı oranlarda (portakal suyu/maltodekstrin oranı 4, 2, 1 ve 0.25) maltodekstrin kullanılmıştır.

Çalışmada maltodekstrin haricinde farklı bir kaplama materyali kullanılmamış, bir optimizaston çalışması yapılmamış ve fonksiyonel bir bileşenin

mikroenkapsülasyonu hedeflenmemiştir. Yeni bir teknik olarak kurutma sisteminde nemi alınmış kuru hava kullanılmış ve toz üründe nem içeriği,

yığın yoğunluğu, rehidrasyon, higroskopi kekleşme derecesi ve camsı geçiş sıcaklığı belirlenmiştir (Goula ve Adamopoulus 2010).

Püskürtmeli kurutucuda maltodekstrinin taşıyıcı ajan olarak kullanıldığı bir başka çalışmada  maltodekstrin konsantrasyonu (%3-9) ve hava giriş

sıcaklığının  (125-200 Cº) Alma (Bektaşi üzümü) meyvesinin fizikokimyasal ve antioksidan kapasite üzerine etkileri incelenmiş, toz üründe nem

içeriği, yığın yoğunluğu, suda çözünürlük indeksi, higroskopi ve partikül morfolojisi belirlenmiştir. Toz üründe toplam fenolik madde ve antioksidan

kapasite belirlenmiş olmasına rağmen fenolik bileşiklerin mikroenkapsülasyonuna yönelik bir optimizasyon çalışması yapılmamıştır (Mishra

vd.2013).

Karadut suyunun püskürtmeli kurutucuda kurutulması ile ilgili bir çalışmada taşıyıcı ajan olarak farklı DE değerinde (6, 9, 20 DE) ve farklı

konsantrasyonlarda  (%8, 12, 16) maltodekstrin ile gum arabik kullanılmış ve hava giriş sıcaklığı (210-150 ºC) ve hava giriş hızında  (400-800 L/h)

kurutma işlemi gerçekleştirilmiştir. İşlem parametrelerinin toz ürünün nem içeriği su aktivitesi, kurutma verimi, yığın yoğunluğu çözünürlük, camsı

geçiş sıcaklığı ve morfolojik özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir (Fazaeli vd.2012).

 Ananas suyunun püskürtmeli kurutucuda kurutulduğu bir çalışmada hava giriş sıcaklığı (190 ºC), fan hızı (25.000 rpm), besleme hızı (0.18 kg/dk)

sabit tutulmuş ve farklı atomizasyon hızları ile farklı maltodekstrin konsantrasyonları kullanılarak optimum kurutma koşulları, toz üründe sadece

yoğunluk, renk, nem içeriği ve çözünürlük belirlenmiştir ( Abadio vd.2004).

Barbados kirazı posası ekstraktının püskürtmeli kurutucu ile kurutulması işlemi yanıt yüzey yöntemi kullanılarak optimize edilmiştir. Bağımsız

değişkenler olarak hava giriş sıcaklığı (170-200 ºC), kurutma ajanı konsantrasyonu (2:1, 5:1 kurutma ajanı/ekstrakt) ve maltodekstrin ile kaju ağacı

gumuının farklı oranlarda karışımı (% 0-100) kullanılmış, yanıt olarak da nem içeriği, higroskopi, çözünürlük ve akabilirlik seçilmiş herhangibir

fonksiyonel bileşenin mikroenkapsülasyonu optimizasyonda hedeflenmemiştir (Moreira vd.2009).

Yapılan literatür taramasında meyve tozu üretimi ile ilgili çalışmaların genellikle hava giriş sıcaklığı gibi işlem parametreleri ile taşıyıcı ajan seçimi

ve konsantrasyonun ürünün partikül ve yığın özelliklerine etkilerinin araştırılması şeklinde olduğu görülmüştür. Toz üründe hammaddeden gelen

fonksiyonel özellikler ile antioksidan kapasitenin korunmasına yönelik mikroenkapsülasyon çalışması  ve maksimum mikroenkapsülasyon verimi

sağlayacak işlem koşullarının ( besleme debisi, hava giriş sıcaklığı, homojenizasyon hızı, taşıyıcı ajan/kaplama materyalinin oranı gibi)

optimizasyonu ile ilgili çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Örneğin Açai üzümünün farklı kurutucu ajanlar kullanılarak (maltodekstrin, gum arabik, tapioka

nişastası) püskürtmeli kurutucuda kurutulması  ile elde edilen toz üründe farklı depolama koşullarında ( 25 ve 35 ºC, 120 gün) antosiyanin

parçalanması ve antioksidan aktivitesinde azalma belirlenmiştir (Tonon vd. 2010).

Kavun suyunun farklı hava giriş sıcaklıklarında  (170-190 ºC) maltodekstrin (%10) ilave ile püskürtmeli kurutucuda kurutulduğu bir çalışmada elde

edilen toz ürünün nem içeriği, su aktivitesi, renk değerleri, çözünme özellikleri ve partikül yapısının yanı sıra C vitamini ve ? karoten içeriği de

belirlenmiştir.. Düşük sıcaklıkta kurutulan kavun suyundan elde edilen tozların yüksek C vitamini ve ? karoten içeriğine sahip olduğu belirlenmiştir

3.1 YERLİ VE YABANCI ÇALIŞMALAR

3. DİĞER BİLGİLER
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(Solval vd. 2012).

Jimenez vd. (2011) bilberry (Vaccinium myrtillus) meyvesi üzerine yaptıkları çalışmada 1:2 oranında mesquite gam kaplama materyali kullanarak

140 °C ve 160 °C’de 8,5-9,1-9,6 ml/dk besleme hızıyla mikroenkapsülasyon işlemleri yapılmış, 140 °C’de 9,6 ml/dk besleme hızıyla çıkış sıcaklığı

80 °C ölçülmüş olan ürün en yüksek fenolik madde ve antosiyanin miktarına ulaşılmıştır. 160 °C’de yapılan mikroenkapsülasyon işlemlerinde 95°C

çıkış sıcaklığı ölçülmüş ve bu sıcaklık derecesinde toplam fenolik madde ile antosiyanin miktarında düşüşler gözlenmiştir.

Koç (2008),  püskürtmeli kurutma ile yoğurt tozu elde edilmesi ile ilgili çalışmasında hava çıkış sıcaklığı 60-90 °C, hava giriş sıcaklığı 150-180 °C

ve örnek besleme sıcaklığı 4-30 °C olmak üzere 3 parametreyi belli aralıklarda dikkate almıştır. Yapılan kurutma işlemleri sonucu 165°C hava giriş

sıcaklığı, 75°C hava çıkış sıcaklığı ve 17°C örnek besleme sıcaklığı ile en yüksek kurutma verimine ulaşılmıştır.

Koç (2009), pastörize sıvı yumurtanın püskürtmeli kurutma yöntemi ile mikroenkapsülasyonu ile ilgili çalışmasında sıvı yumurtaya %10 jelatin, %

10 laktoz ve %5’er bu iki kaplama ajanının karışımı olmak üzere 3 farklı kaplama maddesinden ilave ederek homojenizasyonunu sağlamış, 165-

195 °C, 192-392 kPa basınç değerleri aralığında örnekleri mikroenkapsüle etmiştir. Çalışma sonucunda mikroenkapsülasyon işlemini hava giriş

sıcaklığı 171,8 °C, hava çıkış sıcaklığı 72,5°C ve basıncın 392 kPa olduğu optimum şartları belirlemiştir.
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