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 Bu ay bültenimizin 100. Sayısı yayımlandı. Değerli hocamız Sayın Cemalettin BALTACI’nın çabası ile 

yayınına başlayan bültenimizle siz değerli dostlarımıza ve paydaşlarımıza ulaşmanın heyecanını 100. sayımızda da 

yaşamaya devam ediyoruz. Aylık olarak yayınlanan bültenimiz aylık çalışmalarımız, kazanımlarımız ve personelimiz 

tarafından hazırlanan teknik bilgileri içermektedir.  

 Bültenimizi sizlerle buluşmamıza vesile olan bir paylaşım aracı olarak görmekteyiz. 2007 yılından beri kesinti-

siz olarak yayınladığımız bültenimiz ile Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ailesi olarak “hep daha iyisi 

olmak adına verdiğimiz uğraşları, atılan adımları” siz değerli dostlarımız ve paydaşlarımıza sunmaya keyifle devam 

edeceğiz.           

                                      Esra Gül KARANİS 

                 Müdür 
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BİNAMIZ; 

Mevcut hizmet binamız 1972 yılında inşa edilmiş olup, çeşitli tadilatlar neticesinde Yönetmeliğimi-

zin istediği koşullar yerine getirilmiştir. Toplam kullanım alanımız yaklaşık olarak 

1200 m2’dir.  

Binamız; enerji verimliliği nedeniyle mantolama yapılıp restorasyonla birlikte yeni 

görünümüne kavuşmuştur. 

 

 

                    

YENİ 

Bültende    Sayımız… 
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ESKİ 
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YENİ PERSONEL; 

Bakanlığımız personeli olup kurumumuza atanan kimyager Serkan 

SERDAR’ a Trabzon Gıda Kontrol ailesi olarak hoş geldiniz der ve 

yeni görevinde başarılar dileriz. 

CİHAZ; 

Toksin Laboratuvarı için 

ultra saf su cihazı temin edi-

lerek hizmete sunulmuştur.   

EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ; 

*2015 yılı planlı dış eğitim kapsamında kurumumuz personellerinden Gıda Müh. Gülşen ERGÜNEY, 7-9 Nisan tarihleri ara-

sında Bursa GYKMAEM’ de düzenlenen ‘’ Gıdalarda AAS ve ICP-MS ile Mineral Analizleri’’ konulu eğitime katıldı. 

*Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 20-24 Nisan tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen ‘’Seferberlik ve Savun-

ma Hizmetleri’’ konulu eğitime sivil savunma uzmanı personelimiz Şahin SAVA katılmıştır. 

*Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’ ce 27-28 Nisan tarihleri arasında Antalya ilinde düzenlenen ‘’Yıllık Yem Denetim Sonuçları-

nın Değerlendirilmesi Çalıştayı’’ na kurumumuz personellerinden Vet. Hek. Gülcan ÖZDOĞAN katıldı. 

*Plansız iç eğitim kapsamında Giresun Üniversitesi İş Güvenliği Bölüm Başkanlığı’ da görevli Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞAHİN 

27 Nisan tarihinde kurumumuz toplantı salonunda teknik personellere ‘’Laboratuvarlarda İş Güvenliği ve İş Kazaları’’ konulu 

eğitim verdi. 

*Kimya laboratuvarında görevli personellerimizden kimyager Serkan Serdar ve laborant Ebubekir YOZGATLI 30 Nisan gü-

nü Diastaz Analizi için Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nde eğitim almışlardır.  

Arkadaşımız Gıda Müh. Işıl GÜVEN KABAOĞLU’ nun 

kayınpederi vefat etmiştir. Kederli ailesine başsağlığı dileriz.  

-2015 yılı Nisan ayında 507numunede 1767 analiz çalışılmıştır. 

Okuma Zorlukları 

 Bazı insanlar okumakta zorluk çeker. Bu durum yaşa bağlı değildir. Nedenleri 

arasında sağlık sorunları, işitme, özellikle de görme bozuklukları sayılabilir. Bazen de 

çocuklar okulda iyi öğretilmediği için okuma öğrenemez. Küçüklüklerinde durmadan 

evden eve taşınan ailelerin çocukları değişik okullara uyum sağlamakta güçlük çekebilir, 

bu yüzden iyi okuyamayabilirler. Ayrıca bazı çocuklar okumaktan hoşlanmayabilir, baş-

ka şeylerle uğraşmak onları daha mutlu edebilir. 

Okuma öğrenmekte güçlük çeken çocuklara yardımcı olmak için eğitilmiş özel öğret-

menler vardır. Bunlar çocuğun neden yaşıtları gibi öğrenemediğini testler uygulayarak 

araştırır. Sorunun ne olduğu bir kez saptanınca, çocuğun özel eğitimle okuma öğrenme-

si kolaylaşır. 

 Basit bir bedensel bozukluktan kaynaklandığı sanılan disleksi okumayı öğrenme güçlüğü 

olarak tanımlanabilir. Normal yaşta okula başlamış, zeka geriliği ya da davranış bozukluğu olma-

yan bazı çocuklar akıcı bir biçimde okumayı başaramaz ya da söylenişi ve yazılışı yakın harfleri 

birbirine karıştırır. Örneğin, disleksililer “ya” yı “ay” ya da “d” yi “b” olarak okur. Disleksinin 

çeşitli dereceleri vardır. Çabuk farkına varılması durumunda bazen özel eğitimle okuma öğretilse 

de, disleksinin nedenlerine ilişkin kesin bir bulgu yoktur. Disleksililer okuma eksikliklerini görsel 

ve işitsel gereçlerle bir ölçüde giderebilmektedir. 

 Annelerin, babaların, öğretmenlerin ilk amacı, çocuğu sadece okul sıralarında değil, ömrü boyunca okumaktan zevk alacak 

bir kişi olarak yetiştirmek olmalıdır. Yalnızca güzel okumanın yeterli olmayacağı, okumanın yaşamın vazgeçilmez, verimli bir uğraşı 

olduğu bilinci çocuklara aşılanmalıdır. Böylesi bir özendirmeyle çocuklara koskoca bir kitap ve bilgi dünyasının kapıları açılmış olur. 

          Hazırlayan : 

           Osman AYDIN 

Kaynak:: http://www.renklinot.com/ 
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NE PORTAKAL, NE DE LİMON ! 

“BERGAMOT”  

 İnsanlar tarafından çaya aroma vermek amacıyla karıştırılan bir bitki olarak bilinen bergamot, Citrus Bergamia denen bir 

ağacın meyvesidir. Sedef otugillerden bir bitki türü olan bergamot boyu 4 metreye kadar ulaşabilen ağaç şeklinde bir bitkidir . Ana-

vatanı Hindistan olan bergamot, dünya genelinde farklı toplumlar tarafından da bilinen bir bitkidir. Uzun ve koyu yapraklı bir ağaç 

olan bergamot, beyaz renk çiçekleriyle tanınır. Küçük ve son derece güzel kokulu beyaz renk çiçekleriyle birçok insan tarafından 

bahçe bitkisi olarak yetiştirilen bergamot’un baharat olarak da kullanılmaktadır.  

 Farklı türleri bulunan bergamot bitkisinin meyvesi küre şeklinde olabileceği gibi, armuda benzer bir şekilde de gelişebilir. 

Bergamot dış kabuğu limon sarısı, iç kısmı ekşi ve sulu bir yapıya sahiptir. Ülkemizde de kullanılan bergamot genellikle Doğu Ak-

deniz bölgesinde Mersin, Adana ve Hatay civarında yetiştirilmektedir. Bergamot bitkisinin meyveleri ayrıca esans yapımında da 

kullanılır. Bergamot kabukları çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra sıkılarak, son derece güçlü bir 

esans olan bergamot özü elde edilir. Sıvı hale gelen bergamot özü, sarı renkli ve çok hoş kokulu 

bir esanstır. Dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi ülkemizde de çaylara renk ve koku vermesi 

için de kullanılan bergamot, dünya mutfaklarında baharat olarak da yaygın bir biçimde kullanılır. 

Çay üretiminde kullanılan bergamot “Earl Grey” olarak bilinen çay türünün oluşmasını sağlamış-

tır. Ülkemizde özellikle son 10 yıl içinde insanların tanıştığı Earl Grey çaylar, bergamot meyvesinin 

çay yapraklarıyla harmanlanması sonucu elde edilir. Çaya farklı bir aroma veren bergamot, çayın 

daha demli ve renkli olmasını sağlar. 

Faydaları: 

Antidepresan ve Uyarıcı: Alpha pinen ve Limonen gibi bergamot yağının bileşenleri, antidepresan 

ayrıca doğal uyarıcı olarak kullanılır. Bunlar kan dolaşımını artırarak üzüntü ve depresyon durumların-

da iyimserlik, neşe ve enerji hissi yaratır. Böylece uygun metabolik faaliyetlerini korumak için yardım-

cı, hormonal salgıları uyarır. Bu uyarıcı etki aynı zamanda sindirim suları olan safra ve insüline 

 yardım eder. Sindirim, besinlerin emilimi, asimilasyon ve şeker ayrışma ve kan şekeri düşürücü bileş-

kesinin salgılanmasını arttırır. Bergamot uçucu yağın hormonal etkisi bu kadar güçlü olduğu için 

 nörolojik ve zihinsel koşullar da çok etkilidir. 

 

Yaralara sürülebilir, solucan ilacı, antibiyotik, antiseptik, spazm giderici, sedatif, analjezik, antidepresan, dezenfektan, ateş düşürücü 

ilaç ve sindirim düzenleyici gibi birçok faydası vardır. 

Kullanıldığı Alanlar 

Çikolata, kek, gofret, sakız, aromalı içecek, buzlu içecek, meybuz, dondurma, şekerleme, tatlılar, lokum, pastacılık gibi birçok gıda 

üretiminde ve ilaç, kozmetik, tütün, nargile gibi sektörlerde kullanılır. Ayrıca matbaa, mürekkep, plastik, lastik gibi kötü kokuların 

olduğu sektörlerin ürünlerinde koku güzelleştirmede kullanılır. 

Bergamot bitkisi ayrıca Sitrik Asit ve Kalsiyum Sitrat üretiminde de kullanıldığı için kimya sanayisi için de değerli bir maddedir. 

Endüstriyel üretim sürecinde farklı kimyasal işlemlerle kullanılan bergamot, ticari değeri giderek yükselen hammaddeler arasında 

yer almaktadır. 

Kimyasal Bileşim 

Bergamotun da içinde yer aldığı Rutaceae familyası meyvelerinden elde edilen bütün uçucu yağlar, soğutulunca çöken, kumarin 

türevi bileşikler içerirler. Oleum bergamiae’de bergapten bulunmaktadır ki bu madde furan halkası taşıyan 5-metoksi kumarindir. 

Kumarin halkasının furan ile kondansasyonu sonucu furakumarinler oluşur. Bergapten bir furokumarindir. 

Furokumarin, güneş ışığına olan duyarlığı arttıran bir madde olduğundan, bu uçucu yağı taşıyan losyonları kullananlarda, deride 

esmerleşme görülür. 

Bergamot Yağı; Alfa pinen, Alpha Bergaptnen, Alpha terpineol, Limonen, Linalol, Linalil asetat, Nerol, Neril asetat, Beta bisabo-

len, Geraniol, Geraniyol asetat ve Mirsen gibi kimyasal bileşimler içerir.  

 

                                                                                                           Hazırlayan 

Serkan SERDAR                                                                                                

Kimyager 

KAYNAKLAR:                                                                                                                                                                                  

http://www.ciftcizade.com/author/admin/page/9/                                          

http://www.kimyasalfiyatlari.com/index.asp?git=d&id=233 

http://www.garlex.com.tr/tag/bergamot-yagi-kimyasal-bilesimi 

http://www.merakname.com/bergamot-nedir/ 



 

TRABZON GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ 

Adres:İnönü Mah. TS. Bulvarı No:94      61040 -  TRABZON 

Telefon: 0 (462) 230 22 70 Faks: 0 (462) 230 22 71 E-posta: trabzon.gidalab@gthb.gov.tr 
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İŞ İLANI! 

Bilgeliği 50 yaşında, tecrübesi 40 yaşında, enerjisi 30 yaşında, ücreti 20 yaşında 

birisini arıyoruz. 

BUĞDAY RUŞEYMİ VE FAYDALARI 
 "Buğdayın ruşeymi" dünyada "wheat germ" denilen, ülkemizde ise buğday taneciğinin en tepesindeki "embriyo" olarak bili-

nen doğal E vitaminidir. Buğdayın kalbi ve hayat kaynağıdır.Yüksek miktarda A, E ve B1 vitamini, Folik Asit, Fosfor, Thiamin, Çin-

ko, Demir, Magnezyum, Manganez ve Krom gibi birçok besin kaynağı içerir. 

Lif değeri yüksektir, tokluk hissi verir. 

1000 kg buğdaydan ancak 1 kg Ruşeym elde edilebilir. 

 

"Buğdayın ruşeymi" dünyada "wheat germ" denilen, ülkemizde ise buğday taneciğinin en  

tepesindeki "embriyo" olarak bilinen doğal E vitaminidir. Buğdayın kalbi ve hayat kaynağıdır.Yüksek miktarda A, E ve B1 vitamini, 

Folik Asit, Fosfor, Thiamin, Çinko, Demir, Magnezyum, Manganez ve Krom gibi birçok besin kaynağı içerir. 

Lif değeri yüksektir, tokluk hissi verir. 

1000 kg buğdaydan ancak 1 kg Ruşeym elde edilebilir. 

Ruşeymin Faydaları: 

* Ruşeym Yaşlılığı Geciktirir: İçerdiği, E vitamininden dolayı, yaşlılığı geciktirici özelliği ve vücutta hücre zarının dayanıklılığını sağla-

ması dolayısıyla bağışıklık sistemini destekleyerek kanserin önlenmesinde önemli rol oynar. Mükemmel bir E vitamini deposudur. 

* Kalp için Çok faydalıdır: Ruşeymin koroner kalp hastalığı riskini azaltması, pıhtı azaltıcı etkisiyle kanın 

akıcılığına, diyabetli hastalarda damar tıkanıklarının önlenmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor. 

* Sinir Sistemi için çok faydalıdır: Ruşeymin sinir sistemi hastalıklarında olumlu etki gösterdiği, gözde kata-

rakt oluşumunu geciktirdiği biliniyor. 

* Mükemmel Bir Afrodizyaktır: Ruşeym Doğal afrodizyak özelliğine sahip. Yakın zamanda ruşeymden vita-

min tabletleri üretimi de planlanıyor. 

* Güzelliğinize Güzellik katar: Doğanın bu altın sırrı güzelliğe de güzellik katıyor. Özellikle de cilt kırışıklık-

ları için birebir. Hem kırışmayı önlüyor, hem de azaltıyor. 

* Kısırlık İçin Faydalıdır: Buğdayın embriyosu olarak nitelenen Ruşeym, kısırlık tedavisinde etkin olarak kullanılıyor. 

* Buğday özü, (Ruşeym) heryaş grubunda kullanılabilir. Yemek pişirken, baharat yerine buğday özü katılabilir. 

* Ruşeym Kanseri Önlüyor: E vitamininin yaşlılığı geciktirici özelliği ve vücutta hücre zarının dayanıklılığını sağlaması dolayısıyla 

bağışıklık sistemini destekleyerek kanserin önlenmesinde önemli rol oynadığı, bu açıdan zengin olan ruşeymin koroner kalp hastalığı 

riskini azaltması,pıhtı azaltıcı etkisiyle kanın akıcılığına, diyabetli hastalarda damar tıkanıklarının önlenmesine yardımcı olabileceği 

belirtiliyor. 

* Ruşeymin gözde katarakt oluşumunu geciktirdiği tesbit edilmiştir. 

Ruşeymin Zararları:Ruşeymi Çölyak hastalarının ve lif  kullanımında  sakıncası olanlar için, kullanması uygun değildir. 

  Ruşeym Nasıl Kullanılır: 

Ruşeym, soğuk süt veya yoğurt ile karıştırılabiliyor, taze ya da   kuru meyveye ilave  edilerek zenginleştirilebiliyor. Çorba, salata gibi 

yiyeceklerin üzerine serpilerek kullanılabiliyor. Yemek pişirirken baharat yerine vitamin olarak kullanabilecek bu ürün, aynı zamanda 

dünya mutfağındaki çeşitli yemek tarifleri için tercih ediliyor.  

                                                                                                                                                                          

          BİRGÜL BAYRAKTAR 

                                                                                                                  Kimyager 
   Kaynak:sifalibitkilerinfaydalari.com 


