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Kurulduğu günden bu yana Kurum projelerinde yer almanın yanı sıra özel sektör, üniversite 

ve kamu kurumlarıyla birlikte tarımsal AR-GE projelerinde de görev almakta olan Laboratuvar 
Bölümümüz konusunda uzman ve deneyimli araştırmacılardan oluşmaktadır. Laboratuvarımızda 
“Toprak Verimlilik Analizleri, Toprak ve Tarımsal Ürünlerde Mikro ve Makro Element Analizleri, 
Gıdalarda Mikrobiyolojik  Analizler ve Tarımsal Ürün Kalite Analizleri yapılmaktadır. 

 

 


PROJELER 
 
- Ultraviyole  (Uv)-C Işın Teknolojisinin Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra L.) Şerbetinin 
Mikrobiyal Ve Fizikokimyasal Kalite Özellikleri İle Depolama Stabilitesi Üzerine Etkileri 
 
 
PROJE NUMARASI  TAGEM/HSGYAD/14/A05/P01/50 
    
PROJE LİDERİ                        Belgizar ÇAM 
 
PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ     Evrim ŞATANA, Ahmet EFE, Mehmet DÜZGÜN 
 
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ         GAP Uluslar arası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi       
KURULUŞ                                Müdürlüğü-Diyarbakır 
 
PROJE BAŞLAMA                  01/01/2014-31/12/2014 
VE BİTİŞ TARİHİ  
 
Proje Özeti: 
 

Meyan kökü (Glycyrrhiza glabra L.) şerbeti çok eski tarihten bu yana bilinen, sağlığa 
faydalı birçok özelliği olan bir içecektir. Serinletici etkisinden dolayı daha çok yaz aylarında 
Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerimizde geleneksel yöntemlerle üretilmekte ve günlük 
olarak tüketilmektedir. Meyan kökü şerbetinin geleneksel yöntemlerle üretimi sırasında ısıl 
işlem gibi bir muhafaza tekniği uygulanmadığından, ürün çok kısa sürede içilemeyecek duruma 
gelmektedir. Bununla birlikte, son yıllarda ısıl işlemin gıdaların duyusal ve besin kalitesi üzerine 
olumsuz etkileri nedeniyle ısıl olmayan yeni muhafaza tekniklerine karşı büyük bir ilgi 
oluşmuştur.  

 
Bu çalışma kapsamında, sağlık açısından önemli biyoaktif bileşenleri içeren ve 

geleneksel bir içecek olan meyan kökü şerbetinin raf ömrünün artırılması amacıyla,  ısıl işleme 
alternatif olarak ultraviyole (UV)-C uygulanmıştır. Bu amaçla; farklı UV-C dozlarının (farklı 
akış hızlarının ve farklı geçiş sayılarının) meyan kökü şerbetinin mikrobiyolojik (toplam canlı 
sayısı (TCS), toplam maya-küf (TMK) sayısı, toplam koliform/fekal koliform bakteri sayısı) 
özellikleri üzerine inaktivasyon etkisi ile fizikokimyasal ve duyusal özellikleri üzerine etkileri 
ortaya konulmuştur. Sonuçlar, kontrol örnekleri (UV-C uygulanmamış meyan kökü şerbeti) ile 
karşılaştırılmıştır. Farklı akış hızlarında (2,2±0,2, 4,2±0,3 ve 5,9±0,5 L/dak) UV-C reaktörden 
tek seferde geçirilen meyan kökü şerbetinde 2,2±0,2 L/dak akış hızında toplam canlı sayısında 



(0,91 Log) ve toplam maya küf sayısında (0,88 Log) en fazla logaritmik azalma sağlanmıştır. 
Meyan kökü şerbetinin UV-C reaktördeki akış hızı arttıkça (2,2±0,2, 4,2±0,3 ve 5,9±0,5 L/dak) 
şerbete uygulanan UV-C dozu (12,2, 6,4, 4,6 J/mL) azalmıştır. UV-C uygulanmış örneklerinin 
fiziksel ve kimyasal özelliklerinde kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak 
değişim gözlenmemiştir. Meyan kökü şerbeti 2,2±0,2 L/dak akış hızında 1, 3, 5 ve 7 geçiş 
sayısında UV-C reaktörden geçirilmiş ve 3 geçiş sayısında TCS’ de 1,37 Log, TMK sayısında 
2,02 Log azalma tespit edilmiştir. Geçiş sayısı arttıkça TCS sayısındaki azalma miktarı 
istatistiksel olarak artmış (p<0,05), TMK sayısı değişmemiştir (p>0,05). Artan geçiş sayısı 
dolayısıyla UV-C ışın dozu ile şerbetin fiziksel (pH, suda çözünür kuru madde (SÇKM), renk 
(L, a, b) değerleri) ve kimyasal (Toplam fenol, toplam flavonoid, antioksidan aktivitesi ve 
glisirizik asit) özelliklerinde önemli bir değişiklik görülmemiştir (p>0,05). Meyan kökü 
şerbetine inoküle edilen E.  coli ATCC 25922 sayısında 5 log azalma ile mevcut UV-C reaktör 
(2,2±0,2 L/dak akış hızında ve 3 geçiş sayısında) kullanılarak hedef patojen bakteride kabul 
edilebilir bir azalma (≥5 Log) sağlanmıştır. Buzdolabı koşullarında (4±0,3°C) depolanan UV-C 
uygulanmış meyan kökü şerbeti örneklerinin kontrol örneklerine göre raf ömrünün yaklaşık 14 
gün uzadığı görülmüştür.  

 
 
Proje Sonuç Özeti: 
 

Bu çalışma kapsamında, sağlık açısından önemli biyoaktif bileşenleri içeren ve 
geleneksel bir içecek olan meyan kökü şerbetinin raf ömrünün artırılması amacıyla,  ısıl işleme 
alternatif olarak ultraviyole (UV)-C uygulanmıştır. Bu amaçla; farklı UV-C dozlarının (farklı 
akış hızlarının ve farklı geçiş sayılarının) meyan kökü şerbetinin mikrobiyolojik (toplam canlı 
sayısı (TCS), toplam maya-küf (TMK) sayısı, toplam koliform/fekal koliform bakteri sayısı) 
özellikleri üzerine inaktivasyon etkisi ile fizikokimyasal ve duyusal özellikleri üzerine etkileri 
ortaya konulmuştur. Sonuçlar, kontrol örnekleri (UV-C uygulanmamış meyan kökü şerbeti) ile 
karşılaştırılmıştır. Farklı akış hızlarında (2,2±0,2, 4,2±0,3 ve 5,9±0,5 L/dak) UV-C reaktörden 
tek seferde geçirilen meyan kökü şerbetinde 2,2±0,2 L/dak akış hızında toplam canlı sayısında 
(0,91 Log) ve toplam maya küf sayısında (0,88 Log) en fazla logarikmik azalma sağlanmıştır. 
Meyan kökü şerbetinin UV-C reaktördeki akış hızı arttıkça (2,2±0,2, 4,2±0,3 ve 5,9±0,5 L/dak) 
şerbete uygulanan UV-C dozu (12,2, 6,4, 4,6 J/mL) azalmıştır. UV-C uygulanmış örneklerinin 
fiziksel ve kimyasal özelliklerinde kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak 
değişim gözlenmemiştir. Meyan kökü şerbeti 2,2±0,2 L/dak akış hızında 1, 3, 5 ve 7 geçiş 
sayısında UV-C reaktörden geçirilmiş ve 3 geçiş sayısında TCS’ de 1,37 Log, TMK sayısında 
2,02 Log azalma tespit edilmiştir. Geçiş sayısı arttıkça TCS sayısındaki azalma miktarı 
istatistiksel olarak artmış (p<0,05), TMK sayısı değişmemiştir (p>0,05). Artan geçiş sayısı 
dolayısıyla UV-C ışın dozu ile şerbetin fiziksel (pH, suda çözünür kuru madde (SÇKM), renk 
(L, a, b) değerleri) ve kimyasal (Toplam fenol, toplam flavonoid, antioksidan aktivitesi ve 
glisirizik asit) özelliklerinde önemli bir değişiklik görülmemiştir (p>0,05). Meyan kökü 
şerbetine inoküle edilen E.  coli ATCC 25922 sayısında 5 log azalma ile mevcut UV-C reaktör 
(2,2±0,2 L/dak akış hızında ve 3 geçiş sayısında) kullanılarak hedef patojen bakteride kabul 
edilebilir bir azalma (≥5 Log) sağlanmıştır. Buzdolabı koşullarında (4±0,3°C) depolanan UV-C 
uygulanmış meyan kökü şerbeti örneklerinin kontrol örneklerine göre raf ömrünün yaklaşık 14 
gün uzadığı görülmüştür.  
 
 
 



 
YAPILAN ANALİZLER 
 
Uygulanan Toprak Verimlilik Analizleri; 
ANALİZ METOT 
% Organik Madde Tayini Modifiye Walkley-Black Titrimetrik Yöntemi 

Fosfor Tayini Olsen Yöntemi 

Potasyum Tayini Alev Fotometrisi 

Kireç Kalsimetrik 

PH Potansiyometrik 

% Toplam Tuz Kondüktometrik 

% Rutubet Bünye Gravimetrik Saturasyon Çamuru 
 
 
Mikro ve Makro Element Analizleri 
ANALİZ METOT 
NumuneYakma İşlemi Mikrodalga, Yaş Yakma 

Mikro Element ICP-OES 

Makro Element ICP-OES 
 
 
Uygulanan Tarımsal Ürün Kalite Analizleri; 
ANALİZ METOT 
% Protein NIT, Kjeldahl Yöntemi, Dumas Yöntemi 

% Sertlik NIT 

% Rutubet NIT, Gravimetrik 

Sedimentasyon MSDS, SDS, Zeleny 

Renk Kolorimetrik 

Hektolitre Ağırlığı Gravimetrik 
  

 
 
 
Kromotografik Analizler 
ANALİZ     METOT 

Glisirizik Asit analizi                                HPLC                                 
 

C vitamini Analizi                                     HPLC          

 
Bu kapsamda;  

 









1739 adet Ekmeklik Buğday numunesinin analizleri yapılmıştır. 

 

ANALİZ ADI MİKTARI 

Zeleny Sedimentasyon 1739 
  

TOPLAM 1739 



 1431 adet Makarnalık Buğday numunelerinin analizleri yapılmıştır. 

ANALİZ                                            MİKTARI 
Sadimantasyon                                            1431 

Renk                                            4251 
                                             
TOPLAM                                            5682 

 


 120 adet Mısır örneklerinin  analizleri yapılmıştır. 

 

ANALİZ ADI MİKTARI 
Renk 240 

 Brix 40 
  

TOPLAM 280 


 193 adet Toprak örneklerinin analizleri yapılmıştır. 
ANALİZ ADI                                                                                      MİKTARI                                 

Verimlilik Analizleri                                                                                 966         
Rutubet                                                                                                      99 
Hacim                                                                                                        99 
Toplam Azot                                                                                             142 
Bor                                                                                                            100                                             
TOPLAM                                                                                                1406 
 


 128 adet Domates örneklerinin analizleri yapılmıştır.  
ANALİZ ADI MİKTARI 

C Vitamini                                                                                                  128 
    Licopen                                                                                                      128 

Brix                                                                                                            128 
    Renk                                                                                                           128 
    pH                                                                                                               128 

TOPLAM    640 
 
 


 30  adet Aspir numunesinin analizleri yapılmıştır. 

ANALİZ ADI MİKTARI 

Protein (Dumas Met.) 30 
  

TOPLAM 30 
 






 Toprak ve Tarım Ürünlerinde Mikro ve Makro Element Analizleri Yapılmıştır. 

ANALİZ ADI                                                                                       MİKTARI 
Yakma İşlemi(Mikrodalga)                                                                        408                         

    ICPMakro Element(5 adet)                                                                        316                               
ICP Mikro Element(15 adet)                                                                      316                   

      
TOPLAM                                                                                                  1040  

 
 
 
 

Kalite ve Teknoloji Laboratuvarı Biriminde 193 adet TOPRAK örneklerine ait 1406 adet ve 3848 adet 
TARIM ÜRÜNLERİNE ait 9411 adet analiz yapılmıştır. 2014 yılına ait toplam 10817 adet 
TOPRAK ve TARIMSAL ÜRÜN KALİTE ANALİZLERİ yapılmıştır. 

 


