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İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Beraat 
Özçelik’ in yürütücüsü olduğu  proje, 1.5 milyon 
TL bütçeli İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) 
tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur. 

1 Eylül 2015 tarihi itibariyle başlayan “Yerel 
Kaynaklar ve Atıklardan Gıda Katkı/Yardımcı Mad-
deleri Araştırma Uygulama Merkezi”  başlıklı proje 
kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesinde DOKAM 
(Doğal Katkılar-Nutrasötikler Mükemmeliyet Merke-
zi) kurulacaktır. 

DOKAM’da yapılacak çalışmalar sayesinde, Gıda 
sektöründe sıklıkla kullanılan ithal gıda katkı mad-
deleri veya nutrasötikler yerine ülkemizin zengin 
doğal bitki örtüsü ve hammadde kaynaklarını ak-
tif şekilde kullanmak ve elde edilebilecek bu ürünler 
sayesinde uluslararası gıda piyasasında rekabet ede-
bilmek amaçlanmaktadır. Gıda katkı maddeleri gıda 
sektöründe ciddi bir öneme sahip olup son yıllarda 
tüketicilerin artan doğal katkı maddesi talebi sebebi-
yle bu katkıların doğal olarak eldesi ihtiyacı aşikardır. 

Bu kapsamda; özellikle Türkiye’ de yetişen bitkisel 
kaynaklardan ve üretim meyve suyu atıklarından gıda, 
ek besin desteği/nutrasetik veya gıda katkısı olarak 
kullanılabilecek ve kalp damar sağlığı, kanser, diyabet 
gibi hastalıklar ve bağışıklık sistemi üzerinde üzerinde 

olumlu etkileri olan,  farklı bileşenler elde edilecektir.  

Biyoaktif maddelerin eldelerinde superkritik ekstrak-

siyon, subkritik ekstraksiyon gibi kimyasal çözgen  

kullanılmayan yeşil teknolojilerin kullanılacağı bu pro-

jede, elde edilen ekstraktlar nano veya mikro düzeyde 

enkapsüle edilerek, korunumları ve biyoyararlılıkları 

artırılacaktır. Elde edilecek bitkisel  bazlı antioksidan-

lar, biyoaktif peptidler, veya diğer bileşenlerin kalp, 

damar sağlığı, ve kanser ile yaşlanma üzerindeki et-

kileri de araştırılacaktır. 

İstanbul İhracatçılar Birliği, MEYED (Meyve Suyu 

Üreticileri Derneği),  AROMA Meyve suları, İTÜ NOVA 

TTO, vb. pek çok kurum tarafından resmi olarak 

desteklenen projenin kurulacak olan mükemmel-

liyet merkezinde üretilen gıda katkı maddelerinden 

başlangıçta özellikle kobi ölçeğindeki ve diğer büyük 

hazır gıda üreticisi firmalar ile özellikle AR-GE faali-

yetlerinde bulunan firmalar ile meyve suyu üreten 

gıda firmalar, entegre et tesisleri ve gıda katkı mad-

desi üretimi yapan, vb. firmalara kar sağlayacak fir-

malar için büyük önem arz edecektir.   
Aynı zamanda bu proje ile ihtiyaç duyulan sürdürül-

ebilir sanayi ve üniversite işbirliğinin de sağlanması 
ümit edilmektedir.
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