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-27-31 Ekim 2014 tarihleri arasında Strateji 

Geliştirme Bakanlığının Antalya’da düzenlemiş 

olduğu “Taşınır Mal Yönetmeliği,  Taşınır Ka-

yıt ve Yönetim Sistemi (TKYS), Kamu Zararla-

rının Tahsil ’ne İlişkin Usul ve Esaslar Hakkın-

daki Yönetmelik ve Bütçe Uygulamaları” konu-

lu hizmet içi eğitimine kurumumuzdan Ali 

ŞAHİN katılmıştır. 

-2014 Yılı Ekim ayında 513 numunede 1630 analiz çalışılmıştır.  

 -13-15.10.2014 tarihleri arasında  Antalya'da yapı-

lan 2014 yılı gıda kontrol planı  sonuçlarının de-

ğerlendirilmesi  ve 2015 yılı planının oluşturulması 

çalıştayına kurumumuzdan NKRD birim sorum-

lusu Neslihan GÜNGÖR İle KYB sorumlusu 

Taner ÖZTURT katıldı. 

-21 Ekim 2014 tarihinde  Gürcistan tarım 

heyeti kurumumuzu ziyaret etti. Gürcistan 

Tarım Bakan Yardımcısı David GALE-

GOSHVİLİ, uzman Zviod BREGVADZE, 

fındık yatırımcı Ali KIZILDAĞ ile Özer 

AKBAŞLI çalışmalarımız hakkında bilgi 

aldı. 

Konu Sh. 

Bizden 1 

Lipitler  2 

Gliserin  

3 

Yemeklik Yağlar 4-5 

 

-Gıda Kontrol genel Müdürlüğünün “Gıda Kont-

rol Laboratuvarında yapılmakta olan analizler le 

ilgili metot birliği, validasyon ve verifikasyon tali-

matlarının oluşturulması, denetim talimatı ve 

formlarının birimlere göre tekrar düzenlenmesi, 

analiz birimlerinin koordinasyon toplantısına ;2-3 

Ekim tarihlerinde  Fiziksel Analizler için Gülcan 

ÖZDOĞAN, 13-16 Ekim tarihlerinde  Kimyasal 

Analizler için Sevda CAVRAR  katılmıştır. Vali-

dasyon, verifikasyon ve ölçüm belirsizliği rehberi 

çalışmasına 20-24 ekim tarihlerinde Ahmet  Çebi  

kurumumuzdan katılım sağlamıştır. 

-Mikrobiyoloji Analizle-

ri Laboratuvar Birimi 

için alınan 85 lt kapasi-

teli otoklav hizmete       

girmiştir. 

-19-23 Ekim 2014 tarihleri arasında Strateji Geliş-

tirme Bakanlığı Antalyasa “İç Kontrol Sistemi, 

Risk Yönetim Sistemi İle İzleme Yöntemlerinin 

Değerlendirilmesi” konulu eğitime kurumumuz-

dan Levent HAMZAÇEBİ katıldı 

 

-23-24 Ekim tarihinde Katkı –

Kalıntı  laboratuvarı birim perso-

neline LC MSMS cihaz tedarikçi 

firma tarafından cihaz kullanım 

eğitimi verilmiştir. 

 

 

Kuru-

mumuz personellerinden 

Halis Keleş'in teyzesi, Ali 

Paça'nın dedesi hakkın rah-

metine kavuşmuştur. Arka-

daşlarımız ve ailelerine sabır-

lar dileriz. 

 Cumhuriyetimiz daim olsun... 

  Bayramımız Kutlu Olsun… 
                                                       Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 
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  Lipidler, suda çözünmeyen fakat yağ çözücüleri denilen eter, petrol eteri, kloroform veya benzen gibi organik çözücü-

lerede  çözünen , bitki ve hayvanlar tarafından  sentez edilen doğa ürünleridir. Bu sınıfta değişik grup bileşikler vardır. Lipidlerin 

fiziksel ve kimyasal  yöntemlerle ayrılmasından oluşan yağda çözünen lipidler, bir çok değişik yüksek hidrokarbonlar ve steridler 

bu grup içerisinde yer almaktadır. Bu arada önemli olan yaşayan organizma içinde bulunmasıdır. Mineral yağlar gibi organik mad-

deler bu gruba girmezler. Uçucu yağlarda her ne kadar çözünürler, çiçek ve meyvelerde bulunurlarsa da genelde lipidler gurubuna 

girmezler. Moleküllerinin büyük kısmı hidrofob olan bu maddeler başlıca C,H ve O’dan yapılmışlardır. N,P ve S ancak lipidlerde  

bulunurlar. Lipid içerisinde değişik kimyasal yapıda organik öğeler vardır. 

          Lipidler;  

1) Basit lipidler 

     a) Yağlar   

      b) Mumlar 

  2) Bileşik veya Konjiuge Lipidler 

   3) Lipid bileşenler 

YAĞLAR 

    En önemli besin elementlerimizden olan yağlar çift karbon sayılı 4-24 karbonlu, doymuş ve doymamış yağ asitlerinin gliserin 

triesterlerdir.  Yalnızca C,H ve O’den yapılmışlardır. N içermezler. 

     Yağlar enerji veren besi elementlerimizdendir. Protein ve karbon hidratlar 4 kcal/g enerji vermesine karşın yağlar 9 kcal/g 

enerji verirler. Saf yağın %95’ten fazlası trigliserittir. Az miktarda di-ve monogliseretle bulunur. Digliseritte gliserol iki yağ asidi, 

monogliseritte bir yağ asidi ile esterleşmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAĞ BİLEŞENLER 

 Gliserol 

 Yağ asitleri 

 

 

LİPİDLER 

 

Eğer bir hayalin yoksa yolunu bilmeyen bir yolcudan farkın yok demektir. 
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GLİSERİN: 

      Yağların yapı taşlarından olan gliserin bir propan triol’dür. Bir yağın %10’unu gliserin teşkil eder. Endüstrinin en büyük gliserin 

kaynağı sabun fabrikalarının atık sularıdır. Gliserin yağ çözücülerde çözülmez. Sıvı alkolde her oranda çözülür. Higroskobik, renk-

siz, şurup kıvamında bir sıvıdır. Su çeken maddelerle örneğin KHSO4’le ısıtılırsa keskin kokulu akrolein oluşur. Akrolein oluşumu 

doğal yağları mineral yağlardan ayıran bir özellik olarak gösterilir. Normal sıcaklıkta sıvı olup saf gliserinin erime noktası 20 ºC dir, 

kaynaması noktası 290 ºC dir. Destilasyonla sudan ayrılmaz. Gliserinin kaynama noktası yüksek oluşu nedeni ile kimya laboratuarla-

rında  banyo sıvısı olarak kullanılır. 

YAĞ ASİTLERİ  

     Yağ asitleri moleküldeki karbon sayısı ve karbonlar arasında çift bağın bulunup bulunmamasına göre iki gruba ayrılırlar. 

 1)Doymuş yağ asitleri: Düz zincirli olup yapıların da çifte bağ içermeyen yağ asitleridir.  

 2)Doymamış yağ asitleri: Yapılarında çifte bağ bulunduran yağ asitleridir. 

  YAĞLARIN ÖZELLİKLERİ  

   1) Suda çözünmezler. Alkol, eter, benzin, kloroform gibi organik çözücülerde çözünür.  

   2) Erime noktası moleküldeki karbon sayısına göre değişir. 

   3) Yapılarında çoğunlukla doymamış yağ asitleri bulunan yağlar oda sıcaklığında sıvı, daha çok doymuş yağ asidi bulunanlar katı-

dırlar. 

    4) Yapılarında çift bağ bulunduğunda kolay okside olurlar ve kolay holojenürlenirler. 

    5) Alkillerle tuz yaparlar. Buna sabunlaşma denir. Örneğin; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    6) Nikel katalizörlüğü ile çift bağlar hidrojenlendirilir.  

YAĞLARIN SINIFLANDIRILMASI 
     Yağlar görünüşlerine göre katı ve sıvı yağlar, üretim kaynaklarına göre bitkisel ve hayvansal yağlar, kullanım alanlarına göre ye-
meklik ve teknik yağlar, sıvı teknik yağlarda kuruyan, yarı kuruyan ve kurumayan yağlar olmak üzere ayrılırlar.  
      Yağlar süt yağı ve vücut yağı (iç yağı, domuz yağı, don yağı, balık yağı) olarak hayvanlarda bulunduğu gibi bitkilerde meyve ve 
tohumlarda (Zeytin, Hindistan cevizi, fıstık ,susam) bulunurlar. Bunlarda beslenme ve teknik amaçlar için eritmek presten geçirmek 
veya çözücüler (eter, benzen, karbon sülfür) yardımı ile özütlemek suretiyle büyük ölçüde elde edilirler. 
       Yağların sıvı halden katı hale geçmesi olarak tanımlanan kuruma özelliği yağın hava oksijenini tutma özelliğine dayanır. Bir 
yağın kuruyan yağ olduğunu anlamak için ondan bir film tabaka üzerine yayılır ve havadan bırakılır. Kuruyan yağ 2-6 günde aseton-
da çözünmeyen sabit bir film oluşturur. Yarı kuruyan yağlar bir hafta son yapışken bir hal alırlar. Kurumayan yağlar ise 18-20 günde 
bile akıcı kalırlar. 

      Bitkisel ve hayvansal kendi aralarında guruplara ayrılırlar. 

                                              Bitkisel Yağlar                                           Hayvansal Yağlar 

 

 

 

1-  Laurik asit yağları A-Kara hayvanları yağları 

2-   Bitkisel tereyağlar 1-Süt yağı 

3-   Oleik-linleik asit yağları 2-Vücut yağı 

4-   Erüsik asit yağları B- Deniz hayvanları yağları 

5-   Linolenik asit yağları   

6-   Konjuge asit yagları   

7-   Hidroksi asit yağları   
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  YEMEKLİK YAĞLAR        

     Bir besin lipidi canlı hücrenin diğer bileşenlerinden petrol eteri, etil eter , kloroform veya  benzen gibi bir çözücü ile 
ekstraksiyon yapılır. Elde edilen bu yağa  “Ham Yağ” denir. Yani ham yağ bulunduğu canlı hücreden kurtarılmış, sonra-
dan arıtılmamış veya başka işlem görmemiş yağdır. Ham yağ gerçek yağlardan başka mumlar, fosfolipidler gibi bileşik 
lipidleri, steroller gibi lipid türevlerini,proteinleri, bir çok pigmentleri, hormonları, vitaminleri,         antioksidantları, 
uçucu yağları, tat verici maddeleri, mineral tuzları ve bunlar gibi maddeleri içerebilir.        

        Hayvansal dokulara yağlar genellikle yağ dokularında bulunur. Halbuki aktif dokular, kaslar, sinirsel dokular  ve 
benzenler oksijen kullanarak karbondioksit üretilir. Lipid fraksiyonu ile az yağ, çok dağa fazla bileşik lipidler ve setroller 
içerirler.        

         Doğal yağ ham yağın eş anlamı değildir. Canlı hücreden elde edil-
miş, kimyasal işlemle değiştirilmemiş yağdır. Fakat alkali ile rafine edil-
miş, kokusu alınmış ve vinterize edilmiş olabilir. Tereyağ, virjin zeytin 
yağları doğal yağlardandır.     

          Yemeklik yağ endüstrisinde katalitik hidrojenlendirme kullanılan 
en önemli yöntemdir. Moleküller yeniden düzenleme, esterleşme ve 
moleküller arası ester değiştirmesi de kısmen uygulanmaktadır.  

            Katı yağlar rafine doğal yağlardan yapılmıştır. Bunlar daha yük-
sek erime noktalı, beyaz görünüşlü ve acılaşmaya daha dayanıklıdır. 
Kısmen katılaştırılmış yağlarda bu gruba girerler. 

        Hidrojenlenmiş yağ katılaştırılmış yağdan ayırmak için “YumuşakYağ”terimikullanılır. Yumuşak yağ oda sıcaklığın-
da sıvı olabildiği gibi katıda olabilir.  

          Margarinler ve yemeklik yağlardaki karıştırılmış yağlar katı ve yumuşak yağların uygun oranlardaki karışımıdırlar. 

           Sentetik yağlar, doğal kaynaklardan tam gliseridler olarak elde edilmiş yağlar yağlar yerine içindeki yağ asitleri 
veya gliserin gibi daha bsit maddelerden sentezlenen yağdır.  

             Yağlar 25 santigrat derece civarında sıvı veya katı olabilir. Deniz hayvanları ve bitkisel yağların çoğu sıvıdır. 
Fakat koko, palmist yağları bu sıcaklıkta katıdırlar. Yenen katı yağla sıvı yağ arasında kimyasal olarak değil fiziksel olarak 
fark vardır. Oda sıcaklığında bir katı diğeri sıvıdır. Yemeklik yağların bileşimi biyolojik ve çevresel faktörlere göre deği-
şir. Bir doğal yağın tat, koku ve rengi gliserit olmayan maddelerden ileri gelir. Yağları kaynaklarına göre sınıflandırmak 
doğru değildir. Çünkü bir hayvansal yağ bir bitkisel yağa başka bir hayvansal yağdan dağa çok benzeyebilir. Genellikle 
bitkisel yağlar tohum ve meyvenin etli kısmında ve dağa az olarak kök, dal, gövde ve yapraklarında bulunur. 

             Hayvansal yağlar deri altında ayrı katmanlar halinde depolanmış, et içerisinde ve bağırsaklar arasında dağılmış, 
dağa küçük miktarlarda karaciğer, beyin gibi organlarda, kemik iliğinde ve kas çevresinde dağılmıştır. Bunların kaynağı 
sindirilen besinin yağı karbon hidrat ve protein olabilir  

YAĞLARIN BESLENME DEĞERİ 

       Yağlar beslenmede önemli rol oynarlar, tat verirler, dokuyu iyileştirirler ve görünüşe etki ederler. Ayrıca önemli 
enerji kaynağımızdırlar. Yağlar yüksek doyurma değerine sahiptirler. Yağlar uygun oranda karbon hidrat, protein ve mi-
nerallerle birlikte alınmalıdırlar. Tek başlarına alındıklarında önemli sindirim bozukluklarına neden olurlar. Sindirilmeleri  
erime noktaları ile etkilenebilirse de yağ asitlerinin doymamışlık derecesinin ve bu asitlerin karbon zincirlerinin kulla-
nımlarında besin elementi olarak etkileri vardır. Sıvı yağlar sindirim borusunda daha kolay dağıldıklarından kolay sindiri-
lirler. Mineral ve uçucu yağların beslenme değerleri yoktur. Alınan mineral yağ alt bağırsakta yağda çözünen besin ele-
mentleri ve özellikle A vitaminini sürükler.  

        Genellikle 40-45 santigrat derecenin altında eriyen her yağlı madde veya 
yağlı maddeler karışımı organizma tarafından zorluksuz, hemen hemen tam 
olarak sindirilir. Sıvı veya yumuşak olanlar katı olanlardan daha kolay sindiri-
lir. Çok katı, örneğin 50 santigrat derece de eriyen bir yağ yalnız olarak alınır-
sa sindirilmez, fakat karışımı 40 santigrat derece de tam olarak sıvı olacak şe-
kilde bir yağla karıştırılıp alınırsa sindirilir. Yani burada temel faktör yağlı 
maddenin sindirim borusu sıcaklığında büsbütün veya hemen hemen sıvı ol-
masıdır. Bu koşulda yağlı maddenin tek bir gliserinden veya bazıların erime 
noktaları vücut sıcaklığının üstünde olan gliseritler karışımından ibaret olması-
nın ki bu hemen her zamanki durumdur, önemi yoktur. 



Misyonumuz ; 
Gıda, gıda ile temas eden madde ve malzemelerin gıda güvenliği, hijyen 
ve kalite analizlerini standartları yüksek, verimli, etkili ve etken bir şekil-
de çalışmak, 
Bu hizmeti verirken dünyaca kabul görmüş metotları ve sistemleri kulla-
narak tarafsız, doğru, güvenilir ve hızlı analizler yapmak, 
Müşteri taleplerini de dikkate alarak bu hizmet dalındaki Teknolojiyi ve 
bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek en son yenilikleri müşterilerin 

ve çalışanların hizmetine sunmak, 
Müşteri tatminini üst düzeyde karşılamak laboratuvarımızın esas görevidir. 

Vizyonumuz; 
Laboratuvar hizmetlerinde kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet sunan, İleri 
teknolojiyi kullanıp, uluslararası standartlarda analizler yapan, sektörde ilk 
akla gelen, en iyi laboratuvar olarak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek.  

E-mail        :  

Web Adres : www.gidalab.tarim.gov.tr/trabzon 

İnönü Mah. TS. Bulvarı  

No:94      61040 -  TRABZON 

Telefon: 0 (462) 230 22 70 

Faks: 0 (462) 230 22 71 

Trabzon Gıda Kontrol  
Laboratuvar Mu du r lu ğ u  
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karbonhidratlar gibi başlıca enerji veya ısı oluşturmak için kullanılırlar ve doğrudan dokuların yapılmasına katılmazlar. 
Sindirim ve ısı enerjisi oluşturmak üzere yakılma hızı bakımından, doymamış yağlar doymuşlardan daha kolay kullanılır-
lar. Onun için doymamış türevleri fazla olan sıvı yağlar soğuk iklimlerdeki beslenmeye daha uygundurlar.  

         Yağlı maddelerin kendilerini beslenme değeri şu özellikler göz önüne alınarak belirlenir; 

   1) Değişik yağlı maddelerin kendilerinin beslenme değerleri ve sindirimlenmeleri.  

   2) Üretim sırasında isteyerek veya istenmeyerek karıştırılan koruyucu maddeler, boyar maddeler gibi yağ olmayan az 
miktardaki maddelerin etkisi. 

    3) A,D ve E vitaminlerinin varlık veya yoklukları 
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Hazırlayan: 

Sevda CAVRAR 

Yüksek Kimyager  

Azmi sular boğup, ateş yakamaz, 

Sanma ki irade, inzivadan çıkamaz. 

Eğer sağlamsa ruhunuz emin olun ki; 

Yollar yorup sizi, yıllar yıkamaz…. 


