
Türkiye 9. Gıda Kongresi; 24-26 Mayıs 2006, Bolu 

 

 39

Görüntü İşleme Tekniği  ve  Gıda Teknolojisi  Alanında Kullanımı: 
Deneysel Uygulamalar 

 
Kıvanç Kılıç, Hamit Köksel, İsmail Hakkı Boyacı 

Hacettepe Üniv., Müh. Fakültesi, Gıda Müh. Bölümü, Beytepe, Ankara 

Özet 

Görüntü işleme, özellikle sayısal görüntü kaydının yaygınlaşmasıyla 
günümüzde önemini giderek artırmaktadır. Yüzyıllardır insanoğlunun 
görülmeyene duyduğu merak ve beraberinde getirdiği giz, insanları hala 
büyülemektedir.  

Dolayısıyla eskiden beri ülke güvenliğinde havadan elektromanyetik 
radarlarda, denizlerde ses dalgalarının oluşturduğu sonic dalgalara kadar bir 
çok kullanım alanı varken, günümüzde tıptan yer bilimlerine kadar değişik  
alanlarda kullanılmaya başlandı (1).  

Görüntü işleme birçok alanda olduğu gibi gıda teknolojisinde de kullanım alanı 
bulmakta ve hızlı, etkin ve kolay uygulanabilirliğinden dolayı teknolojinin yeni 
alanlarda kullanımıyla ilgili araşt ırmacıların ve uygulayıcıların (sanayiinin) 
ilgisini çekmektedir.  

Bu çalışma kapsamında görüntü işleme tekniği kullanılarak laboratuarımızda 
gerçekleşt irildiğimiz çalışmaların bazıları özetlenmişt ir. Sunulan çalışmalar  
arasında;  
(i) seçilen gıda örneğinin boyutsal özelliklerinin belirlenmesi (2),  

(ii) örneklerin renksel kalite kriterlerine göre sınıflandırılması,  

(iii) SDS-page elektoroforez jel görüntülerinin analiz edilmesi (3),  

(iv) proteinlerin florasans mikroskobu görüntülerinin incelenmesi,  

(v) yüzey modifikasyonlarının tespiti için kriter olan asılı damla yöntemiyle 
analiz edilen yüzeylerin yüzey temas açılarının ölçülmesidir yer almaktadır.  

Görüntü işleme tekniğiyle belirtilen konularda uygulamalı çalışmalar 
gerçekleşt irilmiş olup çalışmalar kapsamında belirlenen hedeflere büyük 
ölçüde ulaşılmışt ır. Bu teknolojilerin gıda teknolojisi alanında gelecekte daha 
yaygın ve etkili bir şekilde kullanılacağı öngörülmekte olup gıda 
teknolojisindeki birçok soruna yeni ve kolay uygulanabilir çözümler 
getirebileceği için yakın gelecekte gıda sanayiinde daha yaygın bir şekilde  
kullanılacağına inanılmaktadır. 
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