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ÖZET 

Bu çalışmada; Hatay ve Silifke yöresinden sağlanan defne meyvasının, bütün 

meyva, perikarp ve çekirdeği üzerinde laboratuvar ölçekte Soxhlet ve kaynarmalı 

ekstraksiyonlar uygulanmış, ekstraksiyon şeklinin, ekstraksiyon süresinin ve çözücünün, 

esktraksiyon verimine etkisi incelenmiştir. 

Gerçekleştirilen ekstraksiyonlarda, n-hekzan:n-heptan (1: 1) kanşımının çözücü 

olarak kullanıldığı iki aşamalı kaynarmalı ekstraksiyon un, 1/2+ 1/2 katı/çözücü oranının 

ve 90+90 dakika ekstraksiyon süresinin, defne meyvasının çeşitli kısımlanndan sabit yağ 
eldesi için uygun olabileceği saptanmıştır. 

Hatay ve Silifke defne meyvasının, bütün meyva, perikarp ve çekirdeğinden elde 

edilen sabit yağiann kaliteleri analitik yöntemlerle incelenmiş, sabit yağlann yağ asitleri 

bileşemleri ve yüzdeleri gaz kromatografık yöntem ile belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Defne, Defne meyvası, Sabit yağ, Ekstraksiyon, Laurik asit, 

Oleik asit, Gaz kromatografisi 
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SUMMARY 

Laurus nobilis L. tree grows abundantly in Turkey all along the sea coast. The 

berries of the tree contain valuable oil rich in lauric ester is presently extracted on a cnıde 
cottage scale by boiling in water. 

Systematic studies have been conducted on bench scale to extract the oil from the 

whole berries, pericarp and kernels collected from Hatay and Silifke, using n-hexane and 

mixture of n-hexane and n-heptane, and other parameters, namely solid to solvent ratio 

time of extraction and method of extraction. 

It has been conclusively established that the homogenous mixture of n-hexane and 

n-heptane in the ratio of 1:1, and 3 hours of extraction using solid to solvent ratio of 1:4 

in Soxhlet method and twice boilig in solvent mixture (1: 1) using fresh solvent each time 

for an optimum period of 90 min u tes each are most favourable process parameters. 

The quality and conıposition of fixed oils were evaluated using capillary GLC and 

established analytical techniques. 

Key words: Laurus nobilis L., Laurel, Fructus Lauri, Fixed oil, Extraction, 

Lauric acid, Oleic acid, Gas Chronıatography 
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1. GiRiŞ ve AMAÇ 

Dünya'da ve Türkiye'de nüfusun hızla artışına paralel olarak bitkisel yağ ihtiyacı 

artmakta ve bu soruna değişik çözümler aranmaktadır. 

Tüm bitkisel yağ üretim rakamları incelendiğinde, ülkemiz üretiminin yetersiz 

olduğu, her geçen yıl ithalat ile ihracat arasındaki farkın ithalat yönünde arttığı 

görülmektedir. 

Türkiye'de bitkisel yağ üretiminin ana hammaddeleri zeytin, ayçiçeği ve pamuk 

tohumudur. Bu hammaddelerden üretilen yağlar, yemeklik yağ tüketiminin yanısıra 

ülkemizde başlıca boya ve sabun sanayiinde olmak üzere endüstri yağı olarak 

kullanılmaktadır. Bu da rafine yemeklik yağ ve margarin endüstrisindeki açığın daha da 

artmasına neden olmaktadır. Oysa endüstri yağı olarak kullanılan bu yağların yerine, 

benzer özellikler taşıyan başka yağlar kullanılırsa endüstriyel kullanıma yönelen yemeklik 

yağ tüketimi önlenmiş olacaktır. 

Bu olanaklann araştmlması anıacı ile çalışmamızda defne meyvasının çeşitli 

kısımlarından sabit yağ eldesi için gerekli olan yöntemler incelenmiştir. 

Yurdumuz maki bitki örtüsü içerisinde doğal olarak geniş bir alanda bol olarak 

yetişen defne ağacının yapraklan (Folium Lauri) ve meyvalan (Fructus Lauri) halen kısıtlı 

oranda da olsa değerlendirilmektedir. Defne meyvalanndan elde edilen sabit yağ ve defne 

yaprakları ile uçucu yağı ihraç ürünlerimizdendir. 

Defne yaprakları %1-2 uçucu yağ taşımaktadır. Yaprak uç ucu yağında 1 ,8-sineol 

(%50-60), sabinen (%5-7), a-pinen (%3-5), ~-pinen (%3-4), terpinen-4-ol (%2-3), g_ 

terpin en (% 1) bulunmaktadır. 

Defne meyvası sabit yağlarının fazla köpük sağlanıaları ve İ.N.S faktörlerinin 

(Sabunlaşma sayısı-İyot sayısı) yüksek olması nedeni ile sabun sanayiinde kullanılmalan 

uygundur. 

Ülkemiz sabunluk yağ ihtiyacının büyük bir kısmı ithal edilen hindistan cevizi yağı 

ve palmiye çekirdek yağı gibi laurik gruba dahil köpürtücü yağlarla karşılanmaktadır. 

Özellikle sabun sanayiinde geniş bir kullanım alanı bulabilecek olan defne meyvası 

sabit yağı, ülkemizde köylerde ilkel bir yöntem olan olgun meyvaların bir kazanda suda 

kaynanlması ile elde edilmekte, henüz endüstriyel üretimi yapılmamaktadır. 

Bu çalışmada, defne meyvası sabit yağının endüstriyel üretimine temel olabilecek 

ekstraksiyon yöntemleri laboratuvar ölçekte araştırılmış, Hatay ve Silifke yöresinden 

temin edilen defne meyvasının, bütün meyva, perikarp ve çekirdeğinden iki ayrı çözücü 

sistemi kullanılarak elde edilen sabit yağların kalitesi analitik yöntemlerle incelenmiştir. 
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2. KAYNAK T ARAMASI 

Bu bölümde öncelikle üzerinde çalışılan defne ağacı tanıtılmış, özet olarak bitkisel 

yağların Türk ekonomisindeki yeri vurgulanmış, defne meyvası sabit yağının özellikleri 

ve kullanım alanları belirtilmiş, daha sonra da defne meyvası sabit yağının elde edilme 

yöntemleri verilmiştir. 

2.1. Defne Ağacının Botanik Özellikleri 

Laurus nobilis L. (Defne ağacı) Dicotyledonae sınıfının, Ranales tak1mının, 

Lauraceae familyasına dahildir. 

Laurus nobilis L. Mart-Nisan aylannda çiçek açan, 3-8 m yüksekliğinde, kışın 

yapraklarını dökmeyen dioik bir ağaçtır. 

Yapraklar özel kokulu, kısa saplı, stipulasız ve alternan dizilişlidir. Lamina tam, 

oval şekilli ve serttir. Kenarları dalgalı, i.ist tarafı parlak koyu yeşil, alt tarafı ise donuk 

yeşil renklidir. Damarlar her iki taraftan da kolayca göri.ili.ir. Genellikle 5-1 O cm 

uzunlukta ve 2-5 cm genişliktedir. 

Çiçek tek cinsli, sarı renkli aktinamorf ve tetramer, 4-6 çiçek bir arada küçük 

durumlar oluşturur. Her durum yaklaşık 1cm uzunluğunda olan 1 sapa ve 4 tane esmer 

renkli brakteye sahiptir. Bu brakteler önce durumu sarariarsa da, çiçek dunımu açılınca 

düşerler. Periant sanmsı renkli 4 parçadır. Erkek çiçek 8-12 tane vertisillat diziimiş 

stamen taşır. Her bir stamenin 2 tekalı bir anteri vardır ve tekalar küçük birer kapak ile 

açılır. Çiçeğin ortasında bulunan stamenlerin flamentlerinin orta yerlerinde koyu renkli 

nektarlar bulunur. Dişi organın kısa bir stilusu ve her biri 2 nektar taşıyan 4 tane 

staminotu vardır. Dişi çiçek tek karperden yapılmış olan tek gözlü bir ovaryum taşır. 

Meyvalar 2-3 cm uzunluğunda ve 1-1,5 cm çapında olan oval şekilli, tek tohumlu 

bir bakkadır. Genç iken yeşil renkli ise de Sonbahar'da olgunlaştığı zaman parlak siyah 

renk alır (1-4). 

Anamirta cocculus meyvaları ve Prunus lauracerasus yaprakları sık sık yanlış 

benzetme sonucu Laurus nobilis L. meyva ve yapraklan ile karıştırılmaktadır. Bu 

nedenle dikkatli olmak gerekir (5). 
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2.2. Defne Ağacının Yayılışı 

Defne ağacının esas vatanı Küçük Asya ve Balkan'lardır. Fakat daha antik devirde 

Akdeniz'in bütün kıyılanna götliriilmüştür. Bugün Akdeniz'in karakteristik bitkilerinden 

biridir. 

Dünya'da yayılış alanı olarak, Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bütün Akdeniz 

ülkeleri ile kültüre alınarak yetiştirildiği Sovyetler Birliğinin Karadeniz kıyılan ve 

Hindistan gösterilebilir (6). 

Türkiye'de Karadeniz Bölgesi (Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Trabzon, 

Rize), Marmara Bölgesi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İstanbul), Ege Bölgesi (İzmir, 

Aydın, Muğla) ve Akdeniz Bölgesi'nde (Antalya, İçel, Hatay) kıyıyı takip eden oldukça 

· dar bir şerit içinde bol olarak yetişmektedir (7). 

2.3. Bitkisel Yağların Türk Ekonomisindeki Yeri 

Ülkemizde 1988-89 sezonunda yağlı tohum rekoltesi ve ham yağ üretimi aşağıdaki 

şekilde tahmin edilmektedir. 

1.050.000 ton ayçiçeği tohumu 

800.000 ton pamuk çiğidi 

120.000 ton soya fasulyesi 

TOPLAM 

420.000 ton yağ 

120.000 ton yağ 

20.000 ton yağ 

560.000 ton yağ 

Yapılan araştırmalar, Türkiye'de kişi başına yılda 7 kg margarin ile 7 kg rafine 

bitkisel yağ tüketildiğini göstermektedir. Bu değer yılda yaklaşık 750.000 ton ham yağ 

talebi karşılığıdır. 

Ülkemizde her yıl 50.000-300.000 ton arasında ham yağ açığı bulunmaktadır. Bu 

değerin 1989 yılı için yaklaşık 200.000 ton delaylannda olacağı tahmin edilmektedir (8). 

Tüm bitkisel yağlarda 1986-1988 yıllan arasındaki ithalat ve ihracatımız Tablo 2.1 

de görolmektedir (9). 



;;>c. 
- .. )~ 
;i. o, • .- ~--.,. c· ~.-

NE 
rr-·· si.· 
;:::C::: 
"''~ :-0 

·~ ~ •" 

i~ li. 

·· .. 
········ 

. ~---· ;~ 

.. :·.·· ... r:< .. · .. ·· 
........ /····";: ... 

······: 

..... · 
........ 

· .. · 

...._._._..,.. 

o 

Şekil 2.2. Defne Ağacının Türkiye'de Yayılışı 

.... ·· ~ .. ·· .. · 
··· . 

.... ··········· 

·-:""' 

.···· 

·\..'ı 

\ 
} 

\ 

...... 

·2J· 
....... 

............ ::.···· .. 

- """./·-=-·-....... .. 
-:-....--·-· 

ıoo .Lo o 

···'· 
.-: 

. ·( 
\ 

{ 

) 

vı 



6 

Tablo 2.1. 1986-1988 Yılları Arasındaki Tüm Bitkisel Yağlardaki İthalat ve 
İhracatımız 

1986 1987 1988(8 aylık) 

1000$ TON 1000$ TON 1000$ TON 

İTIIALAT 116.715 270.300 119.016 319.118 136.279 303.870 

İHRACAT 63.464 75.372 69.342 78.096 39.887 39.259 

FARK 53.231 194.928 49.674 241.091 96.392 264.61 ı 

1988 yılında 358.790 kg defne yağı ihraç edilmiş ve916.285 $girdi sağlanmıştır. 

1986-1988 yıllan defne yağı ihracatrakamlan Tablo 2.2 de verilmiştir (10). 

Tablo 2.2. Ülkelere Göre 1986-1988 Yılları Arasındaki Defne Yağı thracatımız 

1986 1987 1988 

Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer 

(Kg) ($) (Kg) ($) (Kg) ($) 

BATIALMANYA 3.000 16.360 3.400 19.576 6.125 46.851 

AVUSTURYA 0.136 8.433 

FRANSA 1.000 5:267 1.200 5.963 1.600 7.239 

IRAK 70.000 221.132 72.000 227.640 150.419 574.265 

KIBRIS 26.315 18.342 

LÜBNAN 5.084 14.235 10.025 26.165 4.401 7.246 

SURiYE 242.889 669.949 82.073 203.446 169.794 253.937 

TOPLAM 341.923 971.428 168.698 482.8 lO 358.790 916.285 
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2.4.Defne Meyvası Sabit Yağının Özellikleri 

Defne meyvası sabit yağı tereyağı kıvamında, özel aromatik kokulu, acı lezzetli, 
1 

taşıdığı klorofilden dolayı yeşil renkli, yaklaşık 32-360C de eridiğinden sıcak 

mevsimlerde yan katıdır (3, ll -13). 

Defne meyvası sabit yağında bulunan doymuş ve doymamış yağ asitlerinin 

sistematik isim ve formülleri Tablo 2.3 ve Tablo 2.4 de görülmektedir (14, 1 5). 

Tablo 2.3. Defne Meyvası Sabit Yağının içerdiği Doymuş Yağ Asitleri 

Genel İsmi Sistematik İsmi Strüktür formülü 

Laurik asit n-Dodekanoik asit CH3[CHıJ ıoCOOH 

Miristik asit n-Tetradekanoik asit CH3[CHıJ ııCOOH 

Palmitik asit n-Hekzadekanoik asit CH3[CH2J ı4COOH 

S te ari k asit n-Oktadekanoik asit CH3[CH2l ı6COOH 

Tablo 2.4. Defne Meyvası Sabit Yağının içerdiği Doymamış Yağ Asitleri 

Genel İsmi Sistematik İsmi 

Palmitoleik asit 9-Hekzadekenoik asit 

Oleik asit 9-0ktadekenoik asit 

Lineolik asit cis,cis-9, 12-0ktadekanoik asit 

Strüktür formülü 

CH3.[CH2]5·CH:CR 

[CH2h·COOH 

CH3.[CH2h·CH:CH· 

[CH2h·COOH 

CH3.[CH2]4·CH:CH· 

Linolenik asit 

CH2.CH:CH. [CH2h·COOH 

cis,cis,cis-9,12, 15-0ktadekanoik asit CH3·CH2·CH:CH·CH2·CH: 

CH·CH2CH:CH·[CH2h·COO~ 

Hatay defne meyvasının çeşitli kısımlarından. petrol eteri ekstraksiyonuyla elde 

edilen yağların ve Hatay'da halk tarafından elde edilen yağın (Tehnel, Gar yağı) 

özellikleri Tablo 2.5 de verilmiştir (16). 

. 1 
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..:f Tablo 2.5. Defne Meyvasının Çeşitli Kısımlarından Elde Edilen Sabit Yağların * · • 
Özellikleri 

Hatay yağı Bütün Et yağı Çekirdek yağı 
tane yağı 

Renk Kırmızımsı sarı Esmer sarı Esmer sarı Sarı 

Görünüş Altta katı tortu Alt ta kat ı tortu Altta katı tortu Tamamen katı 
C20°C) üstte berrak sıvı üstte berrak sıvı üstte berrak sıvı 

K oku Aromatik Aromatik Aroma yok Çok aromatik 

Tad özel Acımsı Aroma yok Acı 

Yoğunluk 0.9267 0.9214 0.911 0.9363 
. C20°C) 

Refraksiyon 1.4694 1 .L16L12 1.4628 1.4662 
(30°C) 

Donma 37.0 
noktası 

19.6 12.6 26.6 

Asit sayısı Ll.Ll 33.5 LJLJ. 7 1.6 

Sabunlaşma ı 99.5 209.8 195.3 222.9 
sayısı 

iyot sayısı 61.2 55.8 68. Ll "'12. s 
Sabunlaşma- 1.13 . 1.25 0.82 1.98 
yanlar 

Yazıcıoğlu (16), bütün meyvadan elde edilen yağın %35.4 doymuş asitler, %32.9 

oleik asit, %31.7 linoleik asit içerdiğini belirtmektedir. Pruthi (17) ve Duke (18) ise 

meyva yağının %30-35 laurik asit, %ı o- ı ı palmitik as!t olmak üzere %40-46 doymuş 

asitler, %33-40 oleik asit, %18-32 linoleik asit içerdiğini bildirmektedir. 
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Hegnauer (19) defne meyvası perikarpının %24-55 sabit yağ içerdiğini ve perikaı'p 

sabit yağının %0-2.7 laurik: asit, %19-24 palmitik asit, %56-63 oleik asit, %14-22 · • 

linoleik asit, %2.5 linolenik asit taşıdığını belirtmektedir. 

Rıaz ve Ashraf (13) ise perikarp yağının %1 laurik asit, %19.3 palmitik asit, 

%56.5 oleik asit, %21 linoleik asit, %2.5 linolenik asit, çekirdek yağının %45.1 laurik 

asit, %3.8 palmitik asit. %28.0 oleik asit, %23.1 linoleik asit taşıdığını bildirmektedir. 

Yazıcıoğlu ve Karaali (20) ise Karadeniz Bölgesi'nden sağladıkları defne 

meyvasının çeşitli kısımlarından elde edilen sabit yağların yağ asitleri yüzdelerini Tablo 

2.6 da görüldüğü şekilde vermektedirler. 

Tablo 2.6. Karadeniz Bölgesi Defne Meyvasının Çeşitli Kısımlarından Elde Edilen Sabit 

Yağlann Yağ Asitleri Yüzdeleri 

Laurik asit 

Miristik asit 

Palmitik asit 

Palmitoleik asit 

S tearik asit 

Oleik asit 

Linoleik asit 

Linolenik asit 

Doymuş yağ asitleri 

D oyma mı ş yağ asi tl eri 

~ 2.5. Kullanılışı4 

Tüm tane yağı 

11.1 o 
1.82 

17.45 

1.61 

1.91 

40.57 

23.21 

1.91 

32.28 

67.30 

Etli kısım yağı 

eser 

21.38 

2.04 

1.73 

50.10 

22.86 

1.91 

23. ll 

76.91 

Çekirdek yağı 

38.70 

2~20 

9.14 

0.64 

28.54 

19.40 

1.40 

50.68 

49.34 

Defne incil kayıtlarına göre hırs ve şeytanlığın sembolüdür. Antik çağın olimpik 

oyunlarında zafer kazanan yarışmacıların defne dallarından oluşan bir taç ile 

ödüllendirildiği, M.Ö. 342 yılına ait bazı altın Roma paralannın üzerinde de defne yaprağı 

bulunduğu bildirilm~ktedir (18). 

Defne yapraklannın eskiden infüzyon ve çay olarak kullanıldığı, meyva tozu ve 

infüzyonununda obstrüktif hastalıkları iyileştirmek, iştahı arttırmak için ve emenagog 

olarak alındığı bilinmektedir. Ayrıca sıtmayı da tedavi ettiği söylenmektedir (18). 

Kurutulmuş yapraklar yemeklerde koku ve tat verici olarak, yapraklardan elde 

edilen uçucu yağ ise parfi.imeri ve gıda sanayiinde kullanılmaktadır (5). 
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Defne yapraklan ve meyvalan iştah açıcı, karminatif, diüretik, emetik, emenagog, 

narkotik, stimulan, midevi ve diyaforetik, ayrıca halk ilacı olarak amenore, kolik, 

kondilomata, histeri, apse, polip, skleroz, spazm ve iyi huylu cilt tümörlerinin 

tedavisinde kullanılmaktadır (5,18). 

Meyvadan hazırlanan çeşitli preparatların uterus fibroma ve skleromasına, eklem, 

karaciğer fibroma ve sertliklerine, göz tümörlerine iyi geldiği, ham meyvalann abortus 

oluşturmak için kullanıldığı bildirilmektedir (18). 

x-Defne meyvası sabit yağı ise haricen burkulma ve çarprnaya bağlı morarınalarda 

kullanılmaktadır. Ayrıca sabit yağdan sabun yapımında ve veteriner hekimlikte de 

yararlanılmaktadır (5). Defne sabunu içerdiği trigliseritlerden dolayı bol köpük verir ve 

antiseptiktir (13). 

Meyvalann taşıdığı 3,4-dimetoksiallilbenzen düşük dozlarda farelerde sedasyon, 

yüksek dozlarda ise reversibi narkoz oluşturmakta ve sitrikninin letal konvülsan dozlan 

verilen farelerde ölümü engellemektedir. Sinir sisteminin ve miyonöral etkilerin nispeten 

daha spesifik kontrolünü sağlamaktadır. Bu belki de 3,4-dimetoksiallil-benzenin klinik 

önemi olabileceğini göstermekred ir ( 1 8, 21) 

;i-2. 6. Defne Meyvası Sabit Yağının (Oieum La u ri) Elde Edilme 

Yöntemleri ve Sabit Yağ Verimleri~ 

Oleum Lauri, Laurus nobilis L.türünün olgun meyvalarından elde edilen sabit 

yağdır. Halk arasında Tehnel veya Gar yağı olarak bilinmektedir. 

Defne meyvaları Eylül-Ekim aylannda toplanmaktadır. Defne yağı Avrupa'da 

kurutulmuş ve toz edilmiş meyvaların sıcakta sıkılması ile, Türkiye'de (Hatay, Silifke ve 

Sinop köylerinde) ise olgun meyvaların suda kaynatılması ile elde edilmektedir (3, 4, 

17). 

Köylerde, olgun meyvalar bir kazanda, yaklaşık meyvaların 3 katı kadar su ile 

çıplak ateşte 4~5 saat kaynanlmaktadır (Şekil 2.3-2.4). Soğuması için yaklaşık yanm gün 

beklendikten sonra bu karışım üzerinde elek olan başka bir kazana parça parça 

aktarılmaktadır. Bu sırada defne meyvasının etli kısmı eleğİn üstünden elle ovularak 

çekirdeğinden ayrılıp, aşağıdaki kaba daha önce kullanılan kazandaki su ile beraber 

geçirilmektedir. Bu sırada çekirdeğin ezilmesine izin verilmemektedir. Çünkü pişmiş ve 

ezilmiş çekirdek bir zamk gibi suyu ve yağı absorbe ettiğinden yağ verimini 

di.işi.irmektedir. Üzerinde elek bulunan ikinci kazan daha önce defne meyvası ile birlikte 

kaynamış ve yağ içeren su ile tekrar kaynatılmaktadır. Bu sırada soğuk su az<J.r azar ilave 

edilerek üstte biriken yağ kepçeler ile toplanmaktadır. Bu yöntemle yaklaşık o/o 1 O verimle 

. ' 
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defne yağı elde edilmektedir. Bu şekilde elde edilen yağ eritilip, süzüldükten sonra . ' 

tenekelere doldurulup, tenekeler içinde alıcıya sunulmaktadır. 

Hatay'dan sağladığı meyvaların çeşitli kısımlarında ayrı ayrı sabit yağ miktarlarını 

tayin eden Yazıcıoğlu (16), sabit yağ verimlerini bütün tanede %36.5, etli kısımda 

%55.6, kabukta %9.9, çekirdekte %25.6 olarak bildirmektedir. Duke (18) ise bütün 

meyvadaki sabit yağ miktarını %20-34 olarak belirtmektedir. 

Ş k ·ı 2 3 Defne Meyvası Sabit Yağının Köylerde Üretimi e ı .. 



12 

Şekil 2.4. Defne Meyvası S:ı.bit Yağının Köykrre Üretimi 
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3.GEREÇ ve YÖNTEMLER 

Bu bölümde öncelikle çalışmamızda kullanılan bitkisel materyal, kimyasal 

maddeler ve aletler belirtilmiş, daha sonra yapılan deneysel çalışmalar konusunda bilgi 

verilmiştir. 

3.1. Kullanılan Bitkisel Materyal, Kimyasal Maddeler ve Aletler 

Bitkisel Materyal 

A- Çalışmamızda Hatay ve Silifke yörelerinden sağlanan defne meyvaları 

kullanılmıştır. Meyvalar gölgede kururulduktan sonra perikarp ve çekirdek kısımlanna 

ayrılmış, çalışmalar her iki yöre meyvalannda bütün meyva, perikarp ve çekirdek olmak 

üzere üç materyal ile yapılmıştır. Materyaller kabaca öğütüldükten sonra kullanılmıştır. -+ 

y- Kimyasal Maddeler -Y-

n-hekzan 

Eter 

Eti! Alkol 

Petrol Eteri 

n-heptan 

Ksi! en 

Hidroklorik Asit 

Glasiyal Asetik Asit 

Borontriflorür/Metanol 

(Teknik, tekrar distile edilerek saflaştınldı) 

(Teknik, tekrar distile edilerek saflaştınldı) 

(Teknik, tekrar distile edilerek saflaştınldı) 

( 40-6QOC, Merck) 

(Merck) 

(Merck) 

(Merck) 

(Merck) 

(Merck) 

Brom (Merck) 

Potasyumhidroksit (Merck) 

Potasyumhidrojenbiftalat (Merck) 

Fenolftalein (Merck) 

Potasyumiyodür 

Sodyumtiyosülfat 

Sodyumklorür 

Potasyumbikromat 

İyot 

Nişasta 

(M erek) 

(M erek) 

(Merck) 

. 1 
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r Aletler ·~ 

Abbe Refrakternetresi (Shimadzu) 

Infrared (IR) Spektrofotometresi (Shimadzu IR-435) 

Ultraviyole (UV) Spektrofotometresi (Shimadzu UV-240 ve Grafik Printer PR-1) 

Gaz Kromatografi Cihazı (Philips PYE Unicam PU 4500 Capillary 

Chromatography) ile Kaydedicisi (SP 4290 İntegratör) 

Vakumlu Döner Buharlaştıncı (165 Vakum Kontrolörlü RE-ll 1 Rotavapor) 

Cam Volumettik Nem Tayin Apareyi 

Cam Soxhlet Apareyi (250 ve 500 ml lik) 

Harnilton Şınnga (10 ml lik) 

Büret (0. 1 ml duyarlılıkta 25 ve 50 ml lik) 

Pirinç Havan ve Havaneli 

3.2. Deneysel Çalışma 

Bu bölümde, defne meyvasından sabit yağ eldesi için yapılan ekstraksiyon 

işlemleri ve sabit yağın kalitesinin belirlenmesi için gerçekleştirilen analitik çalışmalar 
verilmiştir. 

3.2.1. Nem tayini 

Ekstraksiyon ürününün verimi kuru baz üzerinden hesaplandığı için ektraksiyon 

işleminden önce materyalierin içerdikleri nem miktarı volumetrik yöntem ile 

belirlenmiştir. Bu yöntemle yapılan nem miktarı tayininde Şekil 3.1 de görülen 

volumettik nem tayin apareyi kullanılmıştır. Yöntemde 10-15 g dolayında öğütülmüş 

materyal tam olarak tartılıp, 250 ml lik bir balona konmuş ve üzerine 100 ml su ile 

dayurulmuş ksilen ilave edilip, su fazı sabit kalıncaya kadar geri soğutucu altında 

kaynatılmıştır. Dereceli ti.ipte toplanan ksilen+su karışımı tamamen ayrıldıktan sonra dip 

kısımda toplanan su miktarı okunup, materyalin içerdiği yüzde nem miktarı 

hesaplanmıştır. 

. ı 
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3.2.2. Ekstraksiyon işlemleri 

Ekstraksiyonlarda çözücü olarak n-hekzan, n-hekzan:n-heptan (1: 1) karışımının 

kullanıldığı bu çalışmada; Soxhlet ekstraksiyonu ve geri çeviren soğutucu altında 

kaynatmalı ekstraksiyon bütün meyva, perikarp ve çekirdek üzerinde ayn ayn her iki 

yöre için uygulanmış ve ekstraksiyon verimleri hesaplanmıştır. 

3.2.2.1. Soxhlet ekstraksiyonu 

Soxhlet ekstraksiyonlarının ilk aşamasında her iki yöre için öğütülmüş, nemi 

belirlenmiş, 50g bütün meyva, perikarp ve çekirdek n-hekzan çözücüsü kullanılarak 

Soxhlet apareyinde (Şekil 3.2) 1, 3, 5, 8, ll ve 15 saat süreyle ayn ayn ekstraksiyona 

tabi tutulmuştur. Elde edilen ekstreler kaba süzgeç kağıdından süzülmüş, vakumlu döner 

buharlaştıncıda, 500C sıcaklıkta n-hekzan çözücüsü uzaklaştırılmış, n-hekzanın tamamen 

uzaklaştırılması azot gazı altında yapılmış ve zamana karşı ekstraksiyon verimleri 

hesaplanmıştır. 

İkinci aşamada ise aynı işlemler n-hekzan:n-heptan (1: 1) karışımı ile tekrar 

edilmiştir. 

Şekil3.1.VolumetrikNem Tayin Apareyi Şekil 3.2.Soxhlet Apareyi 

. ı 



3.2.2.2. Geri Çeviren Soğutucu Altında Kaynatmalı Ekstraksiyon 

Her iki yöreden sağlanan defne meyvaları ayrı ayrı n-hekzan çözücüsü kullanılarak 

geri çeviren soğutucu altında kaynarmalı ekstraksiyana tabi tutulmuştur. 

Kaynarmalı ekstraksiyonlarda öncelikle 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 katı/çözücü oranlan ile 1, 

3, 5, 9 saat sürelerde ekstraksiyon gerçekleştirilmiş, zamana karşı ekstraksiyon verimleri 

hesaplanmıştır. 

Daha sonra gerçekleştirilen iki aşamalı kaynatrnalı ekstraksiyonlarda bütün meyva 

n-hekzan çözücüsü kullanılarak belirli katı/çözücü oranı ile ekstre edildikten sonra, ekstre 

süzülerek ayrılmış, posa üzerine tekrar aynı katı/çözücü oranı ilave edilerek ekstraksiyon 

işlemine devam edilmiştir. Bu şekilde gerçekleştirilen iki aşamalı kaynarmalı 

ektraksiyonlarda 1/1.5+ 1/1.5, 1/2+ 1/2 katı/çözücü oranlan ile 30+ 30, 90+90, 150+ 150 

dakika sürelerde ekstraksiyonlar gerçekleştirilmiş ve ekstraksiyon verimleri 

hesaplanmıştır. 

Belirlenen uygun katı/çözücü oranı ve ekstraksiyon verimi kullanılarak, perikarp 

ve çekirdekte n-hekzan çözücüsü ile, bütün meyva, perikarp ve çekirdekte n-hekzan:n

heptan (1: 1) karışımı ile iki aşamalı kaynatrnalı ekstraksiyon işlemleri tekrar edilmiştir. 

Laboratuvarda; bütün meyva, perikarp ve çekirdekteki yağ yüzdelerinin 

hesaplanması amacı ile n-hekzan çözücüsü kullanılarak yapılan çok aşamalı kaynarmalı 

ektraksiyonlarda, posada yağ kalmayıncaya kadar ekstraksiyana devam edilmiş ve bu 

yaklaşımla materyallerdeki sabit yağ miktarlan hesaplanmıştır. 

Geri çeviren soğutucu altında yapılan kaynatrnalı ekstraksiyonlarda da öğütülmüş, 

nemi belirlenmiş, 50 g materyal kullanılmış ve sonuçta elde edilen ekstrelerden çözücü 

vakumlu döner buharlaştıncıda uzaklaştırılmış, daha sonra çözücünün tamamen 

uzaklaştınlması azot gazı altında yapılmıştır. 

3.2.3. Analitik çalışmalar 

Bütün meyva, perikarp ve çekirdekten elde edilen sabit yağlarda yoğunluk (d2o), 

kırılma indisi [n2oJ, asit sayısı, sabunlaşma sayısı, ester sayısı, iyot sayısı, 

sabunlaşmayan madde miktarı ve gaz hornatografisinde (GK) yağ asitleri yüzdesi tayin 

edilmiştir. Aynı tayinler Hatay ve Silifke yöresinden sağlanan gar yağı örneklerinde de 

ofisinal yöntemlere göre yapılmıştır. 

16 
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3.2.3.1. Yoeunluk tayini 

Yoğunluk tayininde 25 ml lik piknametre kullanılmıştır. Piknametre önce boş, 

sonra distile su ile, en son numune ile doldurulup tartılmış ve yağların yoğunlukları 

aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanmıştır (22). 

c-a 
d=---

b-a 

Bu denklemde; 

c : Piknametre + yağ tartımı (g) 

b: Piknametre +su tartımı (g) 

a : Boş piknametre tartımı (g) nı simgelenmektedir. 

3.2.3.2. Kırılma indisi 

Eşitlik 1 

Abbe refraktometresi ile ekstraksiyonlardan elde edilen sabit yağların kınlma indisi 

doğrudan ölçülmüştür. 

3.2.3.3. Aşit sayısı 

Asit sayısı tayininde USP XX (23) ve BP 1980 (24) de verilen, doğrudan 

titrasyon yöntemi kullanılmıştır. 

Asit sayısı; 1 g maddenin içerdiği serbest asidi nötralize etmek için gereken 

potasyumhidroksitin miligram miktarıdır. Bu değer yağın saflığı hakkında bilgi vermek 

açısından çok önemlidir. 

1.5 g dolayında örnek tam olarak tartılmış ve 50 ml nötralize edilmiş 

etanol(%96):eter (1: 1) karışımında çözülmüş, 1 ml etanollü fenolfüılein çözeltisi ilave 

edilip, pembe renk sabit kalıncaya kadar 0.1 N etanollü potasyumhidroksit ile titre 

edilmiştir. 

56.1 X N X V 

Asit Sayısı= Eşitlik 2 

m 

'1 



Burada; 

N: Potasyumhidroksitin normalitesi 

V : Saıfedilen potasyumhidroksitin miktarı (ml) 

m : Tartılan örnek miktarı (g) ile simgelenmiştir. 

3.2.3.4. Sabunlaşma sayısı 

ıs 

Sabunlaşma sayısının tayininde USP XX (23) ve BP 1980 (24) de verilen geri 

titrasyon yöntemi kullanılmıştır. 

Sabunlaşma sayısı; 1 g sıvı veya katı yağın hidrolizi ile oluşan yağ asitlerini 

nötralize eden potasyumhidroksitin miligram miktandrr. 

Yaklaşık 1.5 g tam tartılmış numune üzerine 50 ml 0.1 N etanollü 

potasyumhidroksit ilave edilip, geri çeviren soğutucu altında 30 dakika kaynatılmıştır. 1 

ml etanollü fenolftalein TS eklenip, alkalinin fazlası standart 0.1 N hidroklorik asit ile 

titre edilmiştir. 

CNKoH x vKoH- NH cl x vHcl) x 56.1 
Sabunlaştna sayısı = -----------------

Burada; 

NKOH 

VKOH 

N HCl 

V HCl 
m 

m 

Potasyumhidroksitin normalitesi 

İlave edilen potasyumhidroksitin miktarı (ml) 

Hidroklorik asitin normalitesi 

Harcanan hidroklorik asitin miktan (ml) 

Tartılan örnek miktarı (g) ile simgelenmiştir. 

3.2.3.5. Ester sayısı 

Eşitlik 3 

1 g yağda bulunan esteri sabunlaştırmak için gerekli olan potasyumhidroksitin 

miligram miktarıdır. 

Ester sayısı = Sabunlaşma sayısı - Asit sayısı Eşitlik 4 

. 1 
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3.2.3.6. İyot sayısı 

İyot sayısının tayininde BP 1980 (24) deki iyotbromür yöntemi kullanılmıştır. İyot 

sayısı; 100 g maddenin absorbe ettiği iyodun gram olarak miktarıdır. 

0.15/0.25 g madde tam olarak tartılıp, 15 ml kloroformda çözülmüştür. 2S ml 

iyotmonobromür çözeltisi ilave edilip, 30 dakika karanlıkta ağzı kapalı olarak 

bekletilmiştir. 20 ml% 10 luk potasyumiyodür çözeltisi ve 100 ml distile su eklenip, 0.1 

N sodyumtiyosülfat çözeltisi ile titre edilmiştir. San renk hemen hemen kaybolunca S ml 

nişasta TS indikatöri.i ilave edilip, renk kayboluncaya kadar titrasyona devam edilmiştir. 

Aynı şekilde numune konmadan boş deney yapılmıştır. 

(b- a) x N x 12.69 
İyot Sayısı = 

m 

Burada; 

a :Harcanan sodyumtiyosi.ilfatın miktan (ml) 

b : Boş deneyde harcanan sodyumtiyosülfatın miktan (ml) 

N: Sodyumtiyosülfatın normalitesi 

m : Numune tartımı (g) ile simgelenmiştir. 

3.2.3.7. Sabunlaşmayan madde miktarı 

Eşitlik S 

S terin hidrokarbonlar, alkoller gibi sabunlaşma kabiliyeri olmayan maddelerin 

miktarım bulmak için yapılır. 

Sabunlaşmayan madde miktan tayininde petrol eteri metodu kullanılmıştır (26). 

2 g dan az 2.5 dan fazla olmayan numune tam olarak tartılıp, üzerine 2S ml O.S N 

etanolli.i potasyumhidroksit ilave edildikten sonra geri soğutucu altında 1 saat kaynatılarak 

yağ sabunlaştınlmış ve sabun çözeltisi ayırma hunisine aktanlmıştır. Balon SO ml distile 

su ile yıkanmış, bu da aynı ayırma hunisine aktanldıktan sonra ayırma hunisi içindeki 

çözelti soğutulmuştur. 3 defa SO ml petrol eteri (K.N.40-6QOC) ile ayırma htmisi içindeki 

sabun çözeltisi ekstre edilip, petrol eterli fazlar birleştirilmiştir. Bir araya toplanan petrol 

eterli fazlar 3 defa SO ml etanol:su (1: 1) kanşımı ile yıkanmıştır. Petrol eterli faz darası 

alınmış bir balona aktanlıp, petrol eteri vakumlu döner buharlaştırıcıda uçunılmuştur. 

Sabit tartıma gelinceye kadar. balon kunıtulmuş ve tartım farkından sabunlaşmayan madde 

miktan hesaplanmıştır. 

. 1 
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3.2.3.8. Uıtrayiyole CUV) spektroskopisi 

Ekstraksiyon işleminden sonra elde edilen yağlar n-hekzanda çözülmüş, 190-400 

nın dalga boylan arasında UV spekırumları alınmıştır. 

3.2.3.9. Infrared OR) spektroskopisi 

Hazır potasyumbromür diskine numunelerden damlatılarak ince bir şekilde 

sürülmüş ve havaya karşı IR spektrumlan alınmıştır. 

3.2.3.10. Gaz kromatografisi CGK) 

Silifke ve Hatay defne meyvasının, bütün meyva, perikarp ve çekirdeğinde n

hekzan : n-heptan (1: 1) kanşımı ile gerçekleştirilen Soxhlet ekstraksiyonlanndan elde 

edilen sabit yağiann ve her iki yöre gar yağlannın içerdikleri yağ asitleri uçucu metil 

esterlerine dönüştürülmüş, uçucu metil esterlerine dönüştürülen yağ asitleri ve bunlann 

göreceli yüzdeleri gaz kromatografısi yöntemi belirlenmiştir. 

Yöntemin temeli: 

Uçucu metil esterlerine dönüştürülen yağ asitleri gaz kromatografisi cihazı ile 

birbirinden ayrıştırılıp, kolonda alıkonma zamanlan göz önünde bulundurularak 

saptanmıştır. Her yağ asidi metil esterinin pik alanının toplam pik alanına oranından, o 

yağ asidinin tüm yağ içindeki oransal niceliği saptanmıştır (Gaz hornatografik analizler 

TÜBİTAK-Gebze Araştırma Enstitüsü Gıda Teknolojisi Bölümünde yapılmış ve 

değerlendirilmiştir). 

Esterleştirme: 

Yağın içerisinde bulunan yağ asitleri alkali ile sabunlaştırılarak gliserinden 

aynştınlmakta ve bu şektilde açığa çıkan yağ asitleri borontriflorür/metanol çözeltisi ile 

uçucu metil esrerlerine dönüştürülmektedir (20, 22). 

Küçük bir şilifli balona 0.15-0.20 g yağ örneği hassas olmadan tartılmıştır. 

Üzerine 5ml 0.5 N metanollü sodyumhidroksit çözeltisi ilave edilip, kaynar su 

banyosunda geri çeviren soğutucu altında 1 O dakika tutularak sabunlaştınlmıştır. 
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Soğutucunun üzerinden 5 ml borontriflorür/metanol çözeltisi akıtılmış ve 2 dakika daha 

kaynatılmıştır. Yine soğutucu üzerinden 5 ml n-heptan akıtılarak 1 dakika daha 

kaynatılmış, su banyosundan alınıp soğuttılmuş ve 25 ml lik bir balonjojeye aktanlmıştır. 

Esterleştirmenin yapıldığı balon doymuş sodyumklorür çözeltisi ile çalkalanıp, bu çözelti 

de aynı balon jojeye ilave edilerek 25 ml ye tamamlanmıştır. Balon jojenin ağzı 

kapatılmış, bir kaç defa ters çevrilerek çalkalanmış, fazlar tamamen aynlıncaya kadar 

beklenmiş, üsttekin-heptan fazından 1 ml kadar mikropipet ile çekilip, kapaklı küçük bir 

cam şişeye aktanlmıştır. Kalan suyu tutmak için, birkaç kristal susuz sodyumsülfat ilave 

edilmiş, şişenin üzerine azot gazı verilerek havası uzaklaştırılmış ve ağzı sıkıca 

kapatılarak buzdolabında saklanmıştır. Daha sonra gaz kromatografık analiz yapılmıştır. 

Gaz Kromatografisi Analiz Koşulları: · 

Kolon 

De tektör 

Gaz Akış Hızlan : 

Carbowax 20 M Cam Kapiler Kolon (25 m) 

F.I.D 

Helyum (Taşıyıcı Gaz) 30 ml/dakika 

30 ml/dakika 

2.5 ml/dakika 

Sıcaklıklar : 

Kağıt hızı 

Program 

Hidrojen 

Hava 

Dedektör 

Kolon 

Enjeksiyon 

İnjeksiyon miktarı 

2500C 

ıs5oc 

2200C 

4 mm/dakika 

İsotermal (1850C de 30 dakika) 

ı )ll 
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.x Perikarp (n-hekzan:n-hepıan) 
o Perikarp (n-hekzan) 

6 • Bütün meyva (n-helczan:n-hepıan) 

6. Bütün meyva (n-hekzan) 

4 

2 

o Çclcirdek (n-hekzan:n-hepıan) 

" Çekirdek (n-hekzan) 

~~,--.---.---.--.---.---.-~,--.--~--~--~-.--~--~ 

o 2 3 t.. s 6 7 8 9 ıo 11 ız ı3 ıt.. 15 
Zaman ( saatl 

-

Şekil 4.1. Silifke Bölgesi Defne Meyvasının, Bütün Meyva, Perikarp ve Çekirdeği 
Üzerinde Gerçekleştirilen Soxhlet Ekstraksiyonunda Çözücünün 

Ekstraksiyon Verimine Etkisi 
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Şekil 4.2. Hatay Bölgesi Defne Meyvasının, Bütün Meyva, Perikarp ve Çekirdeği 

Üzerinde Gerçekleştirilen Soxhlet Ekstraksiyononda Çözücünün 

Ekstraksiyon Verimine Etkisi 
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Şekil 4.3. Silifke Defne Meyvasının Bütününde n-hekzan Çözücüsü Kullanılarak 

Geri Çeviren Soğutucu Altında Gerçekleştirilen Kaynarmalı 

Ekstraksiyonlarda Katı/Çözücü Oranının Ekstraksiyon Verimine Etkisi 

25 
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Şekil 4.4. Hatay Defne Meyvasının Bütününde n-hekzan Çözücüsü Kullanılarak 

Geri Çeviren Soğutucu Altında Gerçekleştirilen Kaynarmalı 

Ekstraksiyonlarda Kan/Çözücü Oranının Ekstraksiyon Verimine Etkisi 

26 
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Bölüm 3.2.2.2 de belirtildiği şekilde her iki yöreye ait defne meyvaları 

1/1.5+1/1.5, 1/2+1/2 katı/çözücü oranları ile 30+30, 90+90, 150+150 dakika geri 

çeviren soğutucu altında iki aşamalı kaynatmalı ekstraksiyana tabi tutulmuş ve elde edilen 

sonuçlar Tablo 4.2 de verilmiştir. 

Y-~ 

'f- Tablo 4.2. n-hekzan Çözücüsü Kullanılarak Defne Meyvasının Bütününde Geri 

Çeviren Soğutucu Altında Yapılan İki Aşamalı Kaynatmalı 

Ekstraksiyonlarda Elde Edilen Sabit Yağ Verimleri(%) Y-

SiLiFKE MEYVA HATAYMEYVA 

Zaman 
Katı 1 Çözücü oranı Katı 1 Çözücü oranı 

(dalc) 
1/1.5+ 1/1.5 1/2+1/2 1/1.5+ 1/1.5 1/2+ 1/2 

30'+30' 15.8 16.0 12.3 13.8 

90'+90' 16.9 17.6 13.3 15.8 

150'+150' 18.6 18.6 14.5 16.2 

7--

Elde edilen tek aşamalı kaynarmalı ekstraksiyon sonuçlarına göre uygun 

katı/çözücü oranı 1/4 ve ekıraksiyon süresi 180 dakika, iki aşamalı kaynarmalı 

ekstraksiyon sonuçlarına göre uygun katı/çözücü oranı 1/2+ 1/2 ve ekstraksiyon süresi 

90+90 dakika kabul edilmiştir. Bu katı/çözücü oranlarında ve ekstraksiyon sürelerinde n

hekzan çözücüsü kullanılarak her iki yöre perikarp ve çekirdeğinde ayrı ayrı 

gerçekleştirilen tek ve iki aşamalı kaynatmalı ekstraksiyonlarda elde edilen sonuçlar Tablo 

4.3 de verilmiştir. 

Yapılan tek aşamalı kaynarmalı ekstraksiyenlara oranla iki aşamalı kaynarmalı 

ekstraksiyonlarda daha yüksek verim elde edildiğinden; n-hekzan:n-heptan (1 :1) karışımı 

ile her iki yöre için bütün meyva, perikarp ve çekirdek üzerinde iki aşamalı kaynarmalı 

ekstraksiyon gerçekleştirilmiş ve elde edilen ekstraksiyon sonuçlan Tablo 4.4 de 

verilmiştir. 
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Tablo 4.3. Silifke ve Hatay Bölgesi Defne Meyvası Perikarp ve 

Çekirdeğinde n-hekzan Çözi.icüsü Kullanılarak Geri Çeviren Soğutucu 

Altında Gerçekleştirilen Tek ve İki Aşamalı Kaynatmalı 

Ekstraksiyonlarda Elde Edilen Sabit Yağ Verimleri(%) 

Kau çözücü SiLiFKE HATAY 
oranı 

Zaman (dal<.) Perikarp Çekirdek Perikarp Çekirdek 

1/4 ve 180' 24 8.8 22.8 8.7 

1/2 + 1/2 29 9.6 24.6 9.6 
90' + 90' 

Tablo 4.4. n-hekzan:n-heptan (1: 1) Karışımı ile Geri Çeviren Soğutucu Altında 

Gerçekleştirilen İki Aşamalı Kaynatmalı Ekstraksiyonlardan Elde 

Edilen Sabit Yağ Verimleri(%) 

Katı çözücü SİLİFKE HATAY 
oranı 

Zaman (dak.) Meyva Perikarp Çekirdek Meyva Perikarp Çekirdek 

1/2 + 1/2 

90' + 90' 20.7 32.4 13.9 18.6 24.2 ı 1.9 

n-hekzan çözücüsü kullanılarak Silifke ve Hatay defne meyvasının; bütün meyva, 

perikarp ve çekirdeğinde yapılan çok aşamalı kaynatınalı ekstraksiyonlarda, posada yağ 

kalmayıncaya kadar ekstraksiyana devam edilmiştir ve bulunan sonuçlar Tablo 4.5 de 

verilmiştir. 
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Tablo 4.5. Silifke ve Hatay Defne Meyvasının; Bütün Meyva, Perikarp ve 

Çekirdeğindeki Sabit Yağ Verimleri(%) 

Materyal Silifke Hatay 

Bütün meyva 24 22 

Perikarp 34 34 

Çekirdek 16 13 

4. 3. Defne Meyvasının Değişik Kısımlarından Elde Edilen Sabit Yağlar 

Üzerinde Yapılan Çalışmalar 

Bu bölümde ekstraksiyonlardan sonra elde edilen sabit yağlar ile Silifke ve Hatay 

yöresinden sağlanan gar yağı örneklerinde, yağların kalitesinin belirlenmesi için yapılan 

analiz sonuçlan verilmiştir. 

4. 3. 1. Defne meyvasının çeşitli kısımlarmdan elde edilen yağların 

organoleptik özellikleri 

Defne meyvasının bütün meyva, perikarp ve çekirdeğinden elde edilen yağiann 

organoleptik özellikleri Tablo 4.6 da verilmiştir. 

4.3.2. Defne yağlarmda yapılan analitik çalışmalarm sonucu 

Her iki yöre defne meyvasının, bütün meyva, perikarp ve çekirdeğinden n

hekzan, n-hekzan:n-heptan (1:1) kanşımı ile yapılan ekstraksiyonlardan elde edilen sabit 

yağlarda ve her iki yöreden sağlanan gar yağı örneklerinde yapılan yoğunluk, kırılma 

indisi, asit sayısı, sabunlaşma sayısı, iyot sayısı ve sabunlaşmayan madde miktan 

tayinlerinde bulunan sonuçlar Tablo 4.7 ve Tablo 4.8 de verilmiştir. 

4.3.3. Ultraviyole (UV) spektrokopisi 

Ekstraksiyonlardan elde edilen sabit yağlar n-hekzanda çözülmüş, 190-400 n m 

dalga boyları arasında UV spektrumlan alınmıştır. Bütün meyva yağının Şekil 4.5, 

perikarp spektmmu Şekil 4.6, çekirdek yağının Şekil4.7 ve gar yağının Şekil 4.8 de UV 

spektrumlan verilmiştir. 



ı . 

30 

Tablo 4.6. Defne meyvasının çeşitli kısımlanndan elde edilen yağlann organoleptik 

özellikleri 

Perikarp Meyva Çekirdek 

Renk Koyu yeşil Açık yeşil Sarı 

Görünüm Berrak sıvı Yarı katı Katı 

K oku Az aromatik Aromatik Çok aromatik 

Tat Hafıf aromatik Az acımsı Acımsı 

4.3.4. Infrared (IR) spektroskopisi 

Elde edilen sabit yağlann IR spektrumlan 400-4000 cm-I dalga boyları arasında 

Bölüm 3.2.3.9 da belirtildiği şekilde alınmıştır. Bütün meyva yağının Şekil4.9, perikarp 

yağının Şekil4.1 O, çekirdek yağının Şekil 4.11 ve gar yağının Şekil 4.12 de IR 

spektrumlan verilmiştir. 

4.3.5. Gaz kromatografisi (GK) sonuçları 

Silifke ve Hatay defne meyvasının bütün meyva, perikarp ve çekirdeğinde n

hekzan:n-heptan (1: 1) karışımının çözücü olarak kullanıldığı Soxhlet 

ekstraksiyonlanndan elde edilen sabit yağlar ile her iki yöre gar yağları Bölüm 3.2.3.1 O 

da belirtildiği şekilde uçucu metil esterleri biçiminde türevlendirilmiş ve daha sonra gaz 

kromatografisi ile yağ asitleri bileşimleri ve yüzdeleri tespit edilmiş, sonuçlar Tablo 4.9 

da verilmiştir. 

Silifke defne meyvası; bütün meyva sabit yağının Şekil 4.13, perikarp yağının 

Şekil 4.14, çekirdek yağının Şekil 4.15, Silifke gar yağının Şekil 4.16, Hatay defne 

meyvası; bütün meyva sabit yağının Şekil 4.17, perikarp yağı mn Şekil 4.18, çekirdek 

yağının Şekil 4.19 Hatay gar yağımn Şekil4.20 de gaz kromatogramlan verilmiştir. 

Gaz kromatografik analizlerde elde edilen gaz kromatogramlan incelendiğinde, 

bileşenler yönünden fark olmadığı, yalnızca bileşenlerin miktarlan açısından fark olduğu 

gözlenmiştir. 



T Tablo 4.7. n-hekzan Çözücüsü Kullanılarak Gerçekleştirilen Ekstraksiyonlardan Elde Edilen fr 
Sabit Yağlar ile Gar Yağı Örnekleri Üzerinde Yapılan Analizierin Sonuçları 

A SiLiFKE HATAY 
N 
A 
L 
1 Kaynatmalı 
z Soxhlet Kaynatmalı Soxhlet 

L 
E ~ 

R . 
Meyva Perikarp Çekirdek Meyva Perikarp Çekirdek Meyva Perikarp Çekirdek Meyva Perikarp Çekirdek 

Yoğunluk (d 2o) 0.9143 0.9073 0.9336 0.9139 0.9135 0.9318 0.9182 0.9067 0.9322 0.9097 0.9063 0.9377 

Kınlma indisi (n 2o) 1.4697 1.4697 1.4697 ı.4677 1.4687 1.4687 ı .4697 1.4687 1.4687 ı.4677 ı .4687 1.4697 

Asit sayısı 8.9 16.2 3.6 8.9 14.6 4.8 14.4 . 28.6 4.1 17.4 27.9 4.2 

Sabunlaşma 205.8 194.1 189.6 177.6 173.9 212.1 ı82.5 174.3 209.4 187.1 156.3 215.7 
' 

'ayısı 

Es ter sayısı 196.9 177.9 186.0 ı68.7 159.3 207.3 168.1 145.5 205.3 ı69.7 128.4 211.5 

Sabunlaşmayan 1.16 0.76 1.61 1.60 1.00 0.75 1.60 1.14 1.95 1.18 1.19 2.08 

kısım(%) 

lyot sayısı 69.4 78.8 62.2 71.6 80.1 64.2 74.6 78.6 60.3 73.8 79.9 61.8 

KÖY 

ÜRETİMİ 

Silifke Hatay 

Garyağı Garyağı 

0.9418 0.9413 

1.4717 1.4717 

1.6 3.5 

197.1 190.6 

195.5 187. ı 

2.06 2.38 

76.0 81.5 
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~---- -* Tablo-4.8. n-hekzan:n-heptan (1: 1) Karışımı Kullanılarak Gerçekleştirilen Ekstraksiyonlardan 

Elde Edilen Sabit Yağlar Üzerinde Yapılan Analizierin Sonuçlan 
~ 

A SiLiFKE HATAY 
N 
A 
L 
I Kaynaunalı 
z Soxhlet Kaynaunalı Soxhlet 

L 
E 
R 

Meyva Perikarp Çekirdek Meyva Perikarp Çekirdek Meyva Perikarp Çekirdek Meyva Perikarp Çekirdek 

ı 
ı 

Yoğunluk (d 20) 0.9106 0.9012 0.9368 0.9092 0.9096 0.9464 0.9088 0.8868 0.9228 0.8664 0.8975 0.9187 

Kınlma indisi (nıo) 1.4687 1.4676 1.4667 1.4667 1.4687 1.4667 1.4687 1.4677 1.4667 1.4687 1.4667 1.4657 
ı 

Asit sayısı 8.4 9.4 3.6 7.4 14.7 3.0 14.7 24.1 3.9 13.4 24.2 3.2 1 

i 

Sabunlaşma 185.5 177.5 204.9 187.6 182.4 202.6 183.4 165.6 175.5 172.0 192.8 165.6 

sayısı 

Ester sayısı 177.1 166.1 201.3 180.2 167.7 199.6 167.7 141.5 171.6 158.6 168.6 162.4 

Sabunlaşmayan 1.94 0.77 L93 1.16 0.74 2.01 2.32 1.58 2.15 1.02 0.8 1.83 

kısım(%) 

lyot sayısı 71.4 78.2 64.5 70.6 79.0 65.3 75.5 82.1 63.5 74.4 84.9 64.7 

--- -

~- ----
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Tablo 4.9. Silifke ve Hatay Defne Meyvasının Bütün Meyva, Perikarp ve 

ÇekirdeğindenElde Edilen Sabit Yağlar ile Gar Yağlannın Yağ Asitleri 

Bileşimleri ve Bulunan Göreceli Yüzdeleri 

S!L1FKE HATAY Silifke 

y AG ASiTLERi Garyagı 

Meyva Perikarp Çekirdek Meyva Perikarp Çekirdek 

Laurik asit 17.809 0.482 63.266 17.930 0.140 44.958 23.095 

Miristik asit 0.531 0.096 1.686 1.239 - 1.485 0.675 

Palmitik asit 18.51 24.341 5.226 16.024 21.247 6.652 15.084 

Palmitoleik a~it 0.553 0.887 - 0.428 0.645 - 0.481 

Stcarik asit 1.124 1.605 0.698 1.606 1.633 1.980 1.143 

Olcik asit 35.66 44.128 12.026 34.186 43.660 21.767 38.429 

Bilinmeyen 1.595 2.100 - 1.267 1.902 - 1.601 

Liııoleik asit 23.414 25.193 16.961 25.986 29.403 23.158 18.791 

Liııoleııik asit 0.798 1.160 - 0.774 1.371 - 0.701 

Doymuş yag asitleri 37.974 26.524 70.876 36.799 23.02 55.075 39.997 

Doymamış yag asitleri 60.425 71.368 28.987 61.374 75.079 44.925 58.402 

Hatay 

Gar yagı 

17.779 

0.637 

18.865 

0.554 

1.440 

34.804 

1.589 

23.300 

0.899 

38.721 

59.557 

w 
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Bu k:romatogramlar bileşenler yönünden incele!"ldiğinde Yazıcıoğlu ve Karaali 

(1982) nin belirtikieri yağ asitlerinden farklı olarak 18.85 dakika alıkonan bilinmeyen bir 

pike rastlanmıştır. Bu bilinmeyen pikin hangi yağ asidi olduğu araştınlmış, bu amaçla 

yağ asitlerinin alıkonma zamanlannın logantması grafiğe geçirilmiş ve Şekil 4. ı 9 da 

görülen lineer bir ilişki ile ilgili eşitlik bul~nmuştur (26). 

o 
g 

R 
t 

y = .113x + .966 R-squared: .999 

3.3 

3.1 

3 

2.7 

2.6 

2.5 
1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 

Karbon sayısı 

Şekil 4,21. Yağ asitlerinin karbon sayısına karşı logaritma alıkonma zamanının 

grafiği 

Bu eşitliğin; 

y= 0.113. X(karbon sayısı) + 0.966 

olduğu saptanmıştır. 

Görüldüğü gibi noktalar arasında R2=0.999 gibi iyi bir ilişki bulunmaktadır. Bu 

doğru denkleminden bulunan karbon sayısı ile bilinmeyen yağ asidinin Kovats 

indeksinden (26) yararlanılarak ı 1 -oktadekanoik asit olabileceği sonucuna vanlmıştır. 
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-0f 5. SONUÇ VE TARTIŞMA~ 

Defne ağacı (Laurus nobilis L.) giriş kısmında da belirtildiği gibi ülkemizin sahil 

şeridinde doğal olarak bol şekilde yerişınektedir (Şekil 2.2). Bu bitkinin meyvalanndan 

(Fructus Lauri) endüstriyel olarak sabit yağ (Oleum Lauri) üretimi henüz 

yapılmamaktadır. Halen ülkemizde defne yağı Silifke, Hatay ve Sinop köylerinde ilkel bir 

yöntem olan suda olgun meyvalann kaynatılması ile elde edilmektedir. 

Bu şekilde üretilen defne yağının büyük bir kısmı özellikle Arap Ülkeleri ve 

Fransa'ya ihraç edilmektedir (Tablo 2.2). Bu nedenle defne yağının önemli bir ekonomik 

değeri bulunmaktadır. 

Bu çalışmada; defne meyvasından sabit yağ üretimi için geliştirilebilecek 

endüstriyel çalışmalara temel teşkil edecek laboratuvar ölçekte araştırmalar amaçlanmıştır. 

Yaptığımız çalışmalar iki bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde, Hatay ve Silifke yörelerinden sağlanan defne meyvasının; bütün 

meyva, perikarp ve çekirdeğinden ayrı ayrı sabit yağ eldesi için uygun ekstraksiyon 

yöntemi, ekstraksiyon süresi ve değişik çözücülerin ekstraksiyon verimine etkisi, ikinci 

bölümde ise ekstraksiyon ürünlerinin analitik açıdan kalitesinin göstergeleri 

araştırılmıştır. 

n-hekzan, n-hekzan:n-heptan (ı: ı) karışımının çözücü olarak kullanıldığı Soxhlet 

ekstraksiyonlarında, n-hekzan:n-heptan (1: ı) karışımı ile en yüksek ekstraksiyon 

verimleri elde edilmiştir (Şekil 4.ı-Şekil 4.2). 

Geri çeviren soğutucu altında yapılan kaynatmalı ekstraksiyonlarda ise katı/çözücü 

oranı ve ekstraksiyon süresi saptanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla n-hekzan çözücüsü 

kullanılarak gerçekleştirilen kaynarmalı ekstraksiyonlarda 1/4 katı/çözücü oranında ve 3 

saat ekstraksiyon süresinde, defne meyvasındaki sabit yağın yaklaşık %75 i ekstre 

edilebilmektedir (Şekil 4.3-Şekil 4.4). n-hekzan çözücüsü kullanılarak geri çeviren 

soğutucu altında yapılan iki aşamalı kaynarmalı ekstraksiyonlarda elde edilen 

ekstraksiyon verimleri, tek aşamalı kaynarmalı ekstraksiyonlara oranla daha fazladır. n

hekzan çözücüsü kullamlarak gerçekleştirilen iki aşamalı kaynarmalı ek...;;traksiyonlardan 

elde edilen sonuçlar incelendiğinde, l/2+ 1/2 katı/çözücü oranının ve 90+90 dakika 

ekstraksiyon süresinin, ekstraksiyon verimi açısından uygun olduğu görülmektedir 

(Tablo 4.2-Tablo 4.3). Aynı katı/çözücü oranı ve ekstraksiyon süresi kullanılarak n

hekzan:n-heptan (1: 1) karışımı ile tekrarlanan iki aşamalı kaynarmalı ekstraksiyonlarda, 

n-hekzan çözücüsü kullamlarak gerçekleştirilen iki aşamalı kaynarmalı ekstraksiyonlara 

oranla daha yüksek verim elde edilmiştir (Tablo 4.4). 



so 

Elde edilen tüm ekstraksiyon verimleri incelendiğinde; defne meyvasının çeşitli 

kısımlanndan sabit yağ eldesi için n-hekzan:n-heptan (1:1) karışımının kullanıldığı iki 

aşamalı kaynatmalı ekstraksiyon un, 1/2+ 1/2 katı/çözücü oranının ve 90+90 dakika 

ekstraksiyon süresinin uygun olabileceği görülmektedir. 

Defne meyvasının çeşitli kısımlannda yapılan ekstraksiyonlarda, meyvada en 

yüksek yağ verimi perikarptan elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre; sabit yağ verimi azalan 

sıraya göre; perikarp, bütün meyva ve çekirdek şeklinde sıralanmaktadır. 

Analitik çalışmalarda en yüksek asit sayılan ve en düşük sabunlaşma sayılan 

perikarp yağlannda, en yüksek sabunlaşma sayılan ve en düşük asit sayılan çekirdek 

yağlannda bulunmuştur. Asit sayıları Hatay meyvasından elde edilen yağlarda, Silifke 

meyvasından elde edilen yağlara oranla daha yüksek bulunmuştur (Tablo 4.7-Tablo 4.8). 

Köylerde elde edilen defne sabit yağının asit sayısının düşük olmasının, taze 

meyva kullanılmasından ileri geldiği düşünülmektedir. Perikarp yağında, çekirdek 

yağma oranla daha yüksek asit sayılarının elde edilmesi, katı çekirdek yağının doymuş 

yağ asitlerince zengin olmasından dolayı ransiditeye daha dayanıklı olması ile 

açıklanabilir. 

Defne meyvasının; bütün meyva, perikarp ve çekirdeğinden elde edilen sabit 

yağların içermiş olduklan yağ asitlerinin analizleri gaz kromatografisi yöntemi ile 

gerçekleştirilmiştir. Bu analiz borontriflorür-metanol çözeltisi ile referanslarda belirtilen 

şekilde tiirevlendirrne yöntemi ile yapılmıştır ( 20, 22). 

Gaz kromatografik analizler, Hatay ve Silifke bölgelerinden sağlanan defne 

meyvalarının, bütün meyva, perikarp ve çekirdeğinden n-hekzan:n-heptan (1:1) 

karışımının çözücü olarak kullanıldığı Soxhlet ekstraksiyonlarından elde edilen sabit 

yağlarda ve her iki yöreden temin edilen gar yağı örneklerinde yapılmıştır. Sonuçta yağ 

asitlerinin göreceli miktarlanna göre; Silifke bölgesi defne meyvası çekirdek yağının 

%63 laurik asit, perikarp yağının %44 oleik asit, Hatay bölgesi defne meyvası çekirdek 

yağının %45 laurik asit, perikarp yağının %43 oleik asit taşıdığı saptanmıştır. Silifke 

bölgesi defne meyvası çekirdek yağı göreceli miktar olarak %70.87 doymuş, %28.98 

doymamış yağ asitleri, Hatay defne meyvası çekirdek yağı %55 doymuş, %44.9 

doymamış yağ asitleri içermektedir (Tablo 4.9). Bu değerler doymuş yağ asitleri 

açısından literatür değerlerine göre daha yüksektir (20). 

Bu değerlere göre defne meyvası çekirdek yağı, %44-52 laurik asit içeren 

hindistan cevizi yağı (coconut oil) ve %40-52 laurik asit içeren palmiye çekirdek yağı 

(palm kernel oil) gibi yüksek oranlarda laurik asit içermektedir (14). Bu oranda yüksek 

laurik asit içeren yağlann şampuan ve sabun formülasyonlarında kullanıldığı göz önüne 

alınırsa, defne meyvası çekirdek yağı belirtilen bu kozmetik alanlarda büyük bir kullanım 

potansiyeline sahiptir. 



sı 

Bu sonuçlara göre defne meyvası çekirdek yağı değerlendirildiğinde, her yıl 

memleketimiz tarafından ithal edilen hindistan cevizi yağı ve palmiye çekirdek yağı 

konusunda büyük ölçüde ithal ikamesi sağlanabilir. Bu amaçla defne meyvası 

çekirdeğinden sabit yağ üretimi düşünülürse, öncelikle perikarp ve çekirdeğin birbirinden 

kolayca aynlması için gerekli olan yöntemin araştınıması gerekir. -r 
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