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Tuğsem’ in annesi gıda mühendisi Işıl GÜVEN KABAOĞLU’ nun  Kerem Oğuz adını verdikleri bir erkek evlatları oldu. 

Sağlıkla, mutlulukla büyür inşallah…

-15-25 Nisan 2014 tarihleri arasında kurumumuz 

koruma güvenlik görevlileri İlyas PALA ve Ah-

met KELLEVEZİROĞLU Trabzon ilinde dü-

zenlenen ‘’KGG Çalışma İzni Yenileme Eğitimi’’ 

ne katıldı.  

-14-18 Nisan 2014 tarihleri arasında Destek          

Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca Manavgat –     

ANTALYA’ da düzenlenen ‘’Döner Sermaye 

Mali Yönetim Sistemi Koordinatör ve Geliştirme 

Eğitimi’’ ne Mehmet BAYRAKTAR katıldı. 

-15 Nisan 2014 tarihinde Gıda Kontrol Genel 

Müdürlüğü organizasyonu ile yıllık eğitim planı 

kapsamında Ankara’da Ulusal Gıda Kontrol  

Laboratuvar Müdürlüğü’n de düzenlenen             

‘’HS-GC/MS ile Naftalin Analizi Eğitimi’ne ku-

rumumuz personeli biyolog Ayla KARAKUŞ 

katıldı. 

-2014 yılı nisan ayında 505 numunede, 1635 ana-

liz çalışılmıştır. 

- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 

‘’İlk Yardım Eğitimi’ne katılan sekiz personeli-

mize ait eğitim sertifikaları müdürümüz Esra 

Gül  KARANİS tarafından takdim edildi.  

-14-18 Nisan 2014 tarihleri arasında Destek 

Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca Sandıklı–  

AFYONKARAHİSAR’ da düzenlenen 

‘’Topyekün Sivil Savunma Hizmetleri Eğitimi’’ 

ne sivil savunma uzmanı Şahin SAVA katıldı. 

-10 Nisan 2014 tarihinde, toplantı salonumuzda 

tüm kurum personelimizin katıldığı ‘’Yangın Eğiti-

mi’’ düzenlendi. Eğitim iş sağlığı ve güvenliği uz-

manı Ali ŞİMŞEK ve sivil savunma uzmanımız 

Şahin SAVA tarafından verildi. 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM; bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehli-

kesine karşı korunmak için kişilerce giyilmek, takılmak veya taşınmak amacıyla tasar-

lanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemeyi ifade eder. (Kişisel Koruyucu Dona-

nımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, Sayı:28695) 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU gereğince çalışan, işverence tedarik 

edilen ‘’kişisel koruyucu ve donanımı doğru kullanmak ve korumak’’ la yükümlü-

dür.(İSG Kanunu, Sayı:28339) 

Kurumumuz, kanun ve yönetmelik gereği KKD malzemelerini yenileyerek tutanakla 

birlikte kullanılmak üzere personeline teslimatını gerçekleştirmiştir. 
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  Müşteri politikamız; kalite ve 

güvenilirlikten ödün vermeden 

müşterilerimize en üst düzeyde 

hizmet sunabilmektir. Bu iti-

barla numune kabul biriminde 

numune bilgilerinin sisteme 

girişinin yapıldığı bölüm revize 

edilerek numune kabul banko-

su haline dönüştürüldü. 

-Ülkemizde gıda analizleri hizmetinde çok 

önemli misyonu olan Bakanlık Gıda Kontrol 

Laboratuvar Müdürlükleri, akreditasyonla 

birlikte çok önemli mesafeler almış ve her 

geçen gün ulusal ve uluslararası platformda 

gelişimini sürdürmektedir.  

Ancak laboratuvarlarımızda ki bu hızlı gelişi-

min müşterilerimiz ve paydaşlarımızla yeterin-

ce paylaşılamadığı açıktır.  

Bu inançtan yola çıkarak Müdürlüğümüzün 

bu yılki hedeflerinden biri de ‘’müşteri bilgi-

lendirme toplantıları’’ oldu.  

Sonuç itibariyle amaçladığımız hedefe ulaştık. 

Ayrıca tüm kurum faaliyetlerinin özet bilgileri-

ni ve tanıtımını içeren katalog ve broşürümü-

zü tanınırlığımızın artması amacıyla tüm müş-

terilerimize ve paydaşlarımıza gönderdik. 

Umarız kamu laboratuvarlarımızın teknik ve 

yapısal değişimlerinin farkındalığı artmış 

olur…  

“Önce doğruyu bilmek gerekir, doğru bilinirse 

yanlış da bilinir: ama önce yanlış bilinirse doğruya 

ulaşılamaz.” Farabi 
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Tereyağı nefisliği, güzel kokusu, yüksek besleme yeteneği ve kolay sindi-

rimliği bakımından her zaman istekle karşılanmakta ve bundan ötürü de 

çok rağbet görüp çok kez de darlık doğurduğundan teminde sıkıntı olmuş-

tur. Bu durumu göz önüne alan III. NAPOLEON’un Fransız ordu ve donan-

masında tüketilmek üzere tereyağının yerini tutabilecek, ucuz ve daha 

uzun süre saklama olanaklı , tereyağına yakın özellikte ve dayanıklı bir 

yağ üretene ödül vermesi üzerine Fransız kimyacısı Mege-Mourier işe 

koyulur ve 1869 yılında ilk margarini yapmayı başarır.  

Mege-Mourier çalışmalarına  imparatorluk çiftliğinde başlayarak, aç kalmış 

ineklerin kilo yitirmelerine ve daha az süt vermelerine karşın sütte yine de 

yağ bulunmasından hayvanın vücut yağını süt üretiminde kullandığını ve vücut 

“oleo yağı” nın, pepsin enzimi etkisi ile süt yağına dönüştüğü sonucuna varır. Bu düşünceden giderek, doğranmış öküz ve 

sığır yağlı dokularını suda, buharla ısıtılan kazanlarda, 45° de domuz ve öküz işkembesi ile birkaç saat bırakıp üstte yüzen 

yağı ayırarak 25°ye soğuttuktan sonra, bu sırada yağ kısmen katılaşır, preslerde bezden süzdü. Hayvansal dokudan yağın 

ayrılması işkembe pepsini etkisinde iç yağının kütlesindeki zarın erimesinden olmaktadır. Presden sızan sıvı kısma oleo yağı 

ve presde kalan katı kısma da oleostearin adı verildi. Oleo yağını inek sütü ve meme bezi dokusu özütü ile yayıklamak ve bu 

şekilde elde edilen emilsiyonu soğuk bir yerde tutmak suretiyle oleomargarin yapay tereyağını ilk kez 1870 yılında, Fransız-

Rus savaşı sırasında, Fransız donanmasında kullanıldı. 

Mege-Mourier sonradan, vücut yağının süt yağına dönüşmesinin sandığı biçimde olamayacağını anlayarak, meme bezi özü-

tü kullanmaktan vazgeçti ve tatlı süt yerine ekşimiş süt kullanmaya başladı. 

Bu şekilde margarin elde edilmesi yıllarca sürdürüldü. Öküz yağının dokudan pepsin etkisi ile çıkarılması yerine yeni yöntem-

ler geliştirildi. 

Bu yağa oleomargarin adının verilmesi, oleo yağının oleik asit ve 17 karbonlu, doğru 

zincirli margarik asit karışımından oluşmuş olduğunun sanılmasındandır. Sonradan 

margarik asidin doğada bulunmadığı ve söz konusu yağın palmitik ve stearik asitler 

karışımı olduğu anlaşılmıştır. 

O zamandan bugüne kadar margarin adı altında ülkeden ülkeye değişen bileşimler-

de hayvansal veya bitkisel yağlardan özel bir teknikle elde edilen bir takım yağlar 

piyasaya çıkarılmaktadır. Onun için bugün margarin bileşimi pek çok değişiklikler göstermekte olup her ülkede en kolay bulu-

nabilen hayvansal veya bitkisel yağlardan margarin yapılmaktadır. Bu amaçla özellikle soya yağı, arıtılmış pamuk yağı ve 

ayçiçeği yağından hidrojenlenme ile elde edilen e.n. 30-35°C  ve iyot indeksi 60-80 dolaylarında olan yağlar kullanıldığı gibi, 

şimdi daha çok hidrojenlenme ile 50-55° olarak elde edilen katı yağa biraz rafine ve kokusu giderilmiş, hidrojenlenmemiş yağ 

karıştırmak suretiyle elde edilen yağdan veya örneğin, birisi 40-45° de eriyen ( iyot indeksi 50-60) diğeri 20-25°de eriyen (iyot 

indeksi 80-90) hidrojenlenmemiş yağ bölümleri karışımından margarin yapılmaktadır. Bu bileşenlerin uygun şekilde seçilme-

si, tereyağına benzer kıvamda ve hatta daha iyi plastiklikte ürün elde etmek için önemlidir. 

Margarin bileşenleri genellikle yağ, yağı alınmış süt, tuz ve a vitaminidir. Bunlarda başka margarinlere çok az miktarlarda 

karıştırılan ve genellikle isteğe bağlı olan diğer katkı maddeleri, benzoik asit ve benzoik asidin sodyum veya potasyum tuzu, 

sorbik asit ve sorbik asitin sodyum, potasyum veya kalsiyum tuzu gibi koruyucu maddeler her biri veya karışım halinde top-

lam olarak 1 kg margarine en çok 1 g olarak, yağ asitlerinin mono ve digliseridleri, lesitin ve lesitin bileşikleri gibi emülsiyon-

laştırıcılar sınırsız miktarda, bunlar aynı zamanda kızartmalarda sıçramaları önlemek için katılır. Amerikan standartlarına 

göre de bu amaçla %0,15 stearil ve EDTA katılabiliyor.  

MARGARİN VE TARİHÇESİ 

Mege-Mourier 
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MARGARİN TEKNOLOJİSİ 

Margarin suyun yağdaki emülsiyonudur. Margarin üretiminde amaç, kıvam, plastik, görünüş, tat, koku ve renk bakımından 
olabildiğince tereyağına benzeyen, kolay sürülebilen, oda sıcaklığına dayanıklı bir emülsiyon elde etmektir. 

Günümüzde margarin üretiminin ana işlemleri şu şekilde sıralanabilir: 

1. Suda çözünen bileşenleri yağı alınmış sütle karıştırıp sulu fazın hazırlanması 

2. Yağda çözünen bileşenleri yağ ile karıştırıp yağlı fazın hazırlanması 

3. Bu iki karışımı şiddetle karıştırarak bir araya getirip emülsiyonlaştırmak. 

4. Emülsiyonu soğutuculardan geçirerek kristallendirmek 

5. Plastikleştirmek 

6. Kalıplamak ve paketlemekten ibarettir. 

SULU FAZIN HAZIRLANMASI 

Sulu faz temel olarak yağı alınmış taze süt veya yağsız süt tozundan yapılmış süttür. Süt önce olgunlaştırılır. Bunun için süt, 90
-95°C de 30 dakika pastörize edilir, soğutulur, streptococcus cremoris ve citrovorus kültürü ile aşılanır. %0,15-0,20 limon asidi 
ve izopropil sitrat katılarak tat ve koku verici maddelerin, oluşması özendirilir. pH 5.3-6.3 ve sıcaklık 12-20° de 12-24 saat tu-
tulur. Sonra tuz, koruyucular ve sıçrama önleyici karıştırılır. 

YAĞLI FAZIN HAZIRLANMASI 

Margarinin yağlı fazı yağ ve yağda çözünen bileşenler karışımıdır. Kullanılacak yağların cinsi elde edilecek margarinin kalitesi-
ne göre değişir. Genel kural nispeten yüksek derecede eriyen hidrojenlenmiş yağı daha yumuşak yağla karıştırmaktır. Karışımı 
oluşturacak yağlar yağ deposu dediğimiz birinci tankta karıştırılır. Buradan yağ ve yağda çözünen bileşenlerin katılacağı ikinci 
bir tanka alınır.  

SULU VE YAĞLI FAZLARIN KARIŞTIRILIP EMÜLSİYONLAŞTIRILMASI 

Burada olgunlaşmış süt sıcaklığı  yaklaşık 10° yağlı fazın ki 50° den yukarı değildir. Daha yüksek sıcaklık yükseltgenme tehlike-
sini arttırır. Daha düşük sıcaklıkta ise karışım pompalanmak için çok kıvamlı olur ve iyi bir emülsiyon vermez. Sürekli sistemde 
iki faz, kapalı bir teknede bir araya getirilir. 

EMÜLSİYONUN DONDURULMASI 

Geçmişte değişik dondurma yöntemleri uygulanmışsa da şimdi kapalı, ‘votator’ sistemi uygulanmaktadır. Bu yöntemde emül-
siyon karışımı, sıvı amonyak veya tuz salamurası ile dıştan soğutulan bir boru ile, bu boru iç boşluğunda hızla dönen bir şaft 
arasındaki yuvarlak boşluğa gönderilir. Şaft gevşek olarak tutturulmuş iki sıra kazıma bıçağı taşır. İşlem sırasında bıçaklar sant-
rifüj kuvveti ile silindirin iç yüzüne dayanır ve yağı sıyırır. Katılaşmış maddenin ince, filmi, bıçakların aralıksız kazıma hareketi 
ile ısı değiştiren yüzeyden alınır ve yine bıçak hareketi ile homojenleştirilir. 

PLASTİKLEŞTİRME 

Margarin gibi yenen yağ ürünlerinin en önemli özelliği plastik oluşlarıdır. Teknik bakımdan bir katı, şekil değiştirme kuvvetine 
bir dereceye kadar dayanıp bu derecenin üstünde şeklini değiştirirse ona plastik denir. Yağlar sıvı ve katı kristaller olduğu za-
man plastiktirler. Plastik yağ yapmak için katılaşmanın hızlı soğutma ile yapılması gerekir. Bu koşullarda yağ aşırı soğumuştur. 
Son kristallenme olurken basınç altında karıştırılarak krema gibi yumuşak yapı oluşur.  

Yağ karışımı “A” ünitesinden, soğutulmayan “B” ünitesi denilen dinlenme silindirine basınç altında pompalanır. Burada da bir 
döner şaft bulunup üzerinde bir dizi parmaklar arasına girer. Burada yağ sürekli karıştırma halinde tutulur. Bu silindir ne ısıtılır 
ve ne de soğutulur. Fakat geçiş sırasında kristallenme ısısı oluşumundan ötürü sıcaklık yükselir, dengeye ulaşır. Kristallenme 
tamamlanır. Kristallenmiş emülsiyon “B” ünitesinden çubuk şeklinde çıkar, kalıplama ve paketleme makinesine verilir. 

Kaynaklar 

1. KESKİN, H., Besin Kimyası, Fatih Yayın Evi Matbaası, İstanbul, 1981. 

2. BAYSAL, A., Beslenme, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1977 

3. KESKİN, H., Gıda Kimyası, Fatih Yayın Evi Matbaası, İstanbul, 1970 

4. FRANZKE. C.H., LEHRBUCH DER LEBCNSMITTEL-CHEMIE, Almanya, 1970. 

Hazırlayan 

Sevda ÇAVRAR 

Yüksek Kimyager 

Kimyasal Analiz Birim Sorumlusu 



Misyonumuz ; 
Gıda, gıda ile temas eden madde ve malzemelerin gıda güvenliği, hijyen ve 
kalite analizlerini standartları yüksek, verimli, etkili ve etken bir şekilde 
çalışmak, 
Bu hizmeti verirken dünyaca kabul görmüş metotları ve sistemleri kullana-
rak 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.  

İnönü Mah. TS. Bulvarı  

No:94      61040 -  TRABZON 

E-mail        : bilgi@tgklm.gov.tr 

Web Adres : www.tgklm.gov.tr 

Telefon: 0 (462) 230 22 70 

Faks: 0 (462) 230 22 71 

Trabzon Gıda Kontrol  
Laboratuvar Mu du rlu ğ u  
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Zaman Durur ,Teknoloji Durmaz 

      Yıllar öncesinde doğa olayları, ihtiyaçlar, savaşlar ve en önemlisi merak insanları araştır                                

maya, buluşlara, icatlara yönlendirmiş. Nehir taşmaları ile “Geometri” geliştirilirken, ölüle-

ri mumyalayarak “Tıp” bilimi geliştirilmiştir. Güneş neden doğuyor? Neden yağmur yağı-

yor? Gibi sorular ise insanları “Coğrafya” konusunda geliştirdi. Zaman kavramı da zaten bu 

şekilde ortaya çıkmadı mı? İlerleyen zamanlar-

da bu temellerden yola çıkılarak daha gelişmiş 

bilimler üzerinde, daha gelişmiş ürünler ve 

icatlar ortaya çıktı. Elektrik, ampul, telefon vs. Zaman ilerledikçe icat edilen 

ürünlerde paralel olarak hep gelişti ve değişti. Yaşamımıza girerek çoğalan 

teknoloji artık yaşam şeklini değiştirmeye başladı. Yaşam şeklinin değişmesi 

insanların kendini geliştirme sürecinde büyük bir rol oynamıştır. Bu yüzden 

günümüzde söylenmeye başlanan tek söz teknoloji asla durmaz 

              Hazırlayan  

           Osman AYDIN 

                                                                                     Yararlı Bilgiler 

 

1) Satın aldığınız ayakkabılar ayağınızı sıkıyor ise onları bir kaç dakika buhara tutun. 

 

2) Makasınızı bilemek istiyorsanız, zımpara kâğıdı kesin. 

 

3) Halıdaki sigara yanıklarından, yanık yerler üzerinde zımpara kâğıdı ile dairesel hareketler yaparak kurtulabilirsiniz.  

http://www.tgklm.gov.tr

