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Diyorlar ki…! 

“Öğüt vermek koIay, 

örnek oImak zordur.”                          

 La RochefaucauId 

 

“ Aklın güzelli-

ği dil ile, dilin güzelli

ği söz ile, kişinin gü-

zelliği yüz ile, yüzün 

güzelliği göz ile belli 

olur. “  

                         

(Yusuf Has Hacip ) 
 

 

-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. 

Maddesi gereğince tüm çalışanların iş sağlığı ve 

güvenliği eğitimlerini almasını sağlanmalıdır. 

Buna istinaden Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden 

hizmet alım yöntemiyle gerekli tüm eğitimler alına-

rak faaliyetler tamamlanmıştır. 

-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu-

nu’nun 10. Maddesi gereğince risk değerlen-

dirme çalışması başlatılmıştır. Risk değerlen-

dirme çalışması sonlandıktan sonra mevcut 

acil eylem planımızın güncellemesi yapılacak-

tır. 

-2014 yılı şubat ayında 555 numunede, 1.688 ana-

liz gerçekleştirdik. 

-Kalite standartları ve mevzuat 

gereği dış hat görüşmelerinin 

kayıt altına alınması ile ilgili sis-

tem uygulamasına geçilmiştir. 

-Kurumumuz Arşiv İmha Ko-

misyonu, Arşiv Yönetmeliğine 

uygun olarak imhalık arşiv mal-

zemesinin tespitini yaptı ve 

imha işlemleri gerçekleştirdi. 

Arşiv envanterimizin güncelle-

mesi yapılmıştır. 

-Kurumumuzda, iş sağlığı ve güvenliği kapsamın-

da tamamlanması gereken tehlike yönlendirme ve 

kaçış işaretlerini tamamladık. 

-28 Şubat 2014 tarihinde Trabzon Valiliği 

Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’nde 

‘’Harcama Süreci ve Mali Mevzuat’’ konulu 

eğitime personelimiz Arzu GÜLTEN katıl-

mıştır. 

-Gümüşhane Üniversitesi Gıda Mühendisliği 

Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Cemalettin 

BALTACI, 21 Şubat 2014 tarihinde kurumumuz 

teknik personeline ‘’Kimyasal Analizlerde LOD 

ve LOQ Hesaplanması ‘’eğitimini verdi. 

-Kalite sisteminin ve analiz faaliyetlerinin 

yönetim tarafından belli aralıklarla değer-

lendirilerek, kalite sisteminin TS EN 

ISO/IEC 17025 standardı şartlarına uy-

gunluğu ve etkinliğinin gözden geçirilmesi, 

kalite politikası ve kalite hedeflerine ulaş-

madaki yeterliliğinin de-

ğerlendirilmesi için 2013 

yılı yönetimi gözden geçir-

me toplantısını gerçekleş-

tirdik. Toplantı akabinde 

belirlenen 2014 yılı kurum 

hedeflerini yayınladık.  

-Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yö-

netim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi 

GÜRDOĞAN ile Genel Sekreter İdris 

Çevik kurumumuzu ziyaret etti. İthalat ve 

ihracat numunelerinde talep ettikleri ana-

lizleri, isteklerini dile getirdiler.                             

-Kurumumuzda teknisyen olarak görev 

yapan Fatma KELEŞ emekliye ayrıldı. 

Kendisine bundan sonraki yaşamında 

mutluluklar dileriz. 
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               Mono sodyum  Glutamat yani MSG hepimizin bilerek veya bilmeyerek kullandığı bir katkı maddesi, birçok katkı 

maddesine olduğu gibi MSG’ye karşı dönem dönem dikkate alınması gereken suçlamalar yöneltilmekte ve pek çok suçla-

maya maruz kalmasına rağmen yine de kullanımıma devam edilmektedir.  

                MSG yani   Mono Sodyum Glutamat bir diğer deyişle çin tuzu  gluta-

mik asidin sodyum tuzudur. Glutamik asit her canlıda bulunabilen bir aminoa-

sittir.MSG lezzet artırıcı gıda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. 

Endüstriyel gıda üreticileri diğer tatların algısını dengelemek ve aroma artırmak amacıyla MSG’yi kullanmaktadır. MSG tatlı 

tadı daha tatlı, acı tadı daha acı, ne yerseniz yiyin yediğiniz şeyi daha güzel algılamanızı sağlamakta, dolayısıyla yediğiniz 

ürünü daha çok yemenizi sağlamaktadır. 

            Bir üründe MSG kullanıldığını ürünlerin içindekiler kısmında E 621 ibaresinden anlayabili-

riz. 

MSG cipsler, hazır köfte harçları.et suyu tabletleri, ızgara et sosları, salata sosları, konserveler, 

dondurulmuş yiyecekler, hazır çorbalar, hazır kutu dondurmalar, renkli yoğurtlar. kurutulmuş 

yiyecekler gibi bir çok gıdada kullanılabilmektedir. Bunların dışında döner, etsiz çiğ köfte gibi am-

balajsız hazırlanan gıdalarda MSG kullanımı hakkında bilgi edinemediğimiz ürünlerde mevcuttur 

        MSG’nin güvenli olup olmadığı tartışmalı, üzerinde pek çok spekülasyon olmasına rağmen ABD gıda ve ilaç dairesi 

MSG’yi genellikle güvenilir kabul edilir olarak tanımlamaktadır. Gıda katkıları için FAO/WHO (Ortak Uzmanlar Komite-

si),EFSA(Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi) de MGS’yi insan sağlığı için güvenli kabul etmektedir. Ülkemizde  de MSG kullanı-

mı yasaklanmamış fakat belli ürünlerde kullanım miktarları için sınır değer getirilmiştir. 

      Dünya Çapında önemli otoriteler MSG’nin güvenli olduğunu kabul etsede MSG’nin sağlık 

açısından riskli hatta ölümcül olduğuna dair iddialar mevcuttur. 

            •Nörotoksin bir madde olduğu öne sürülen MSG’nin sinir sistemini tahrip etmekte ve 
buna bağlı olarak; Alzheimer, Parkinson ve Sara hastalıklarına neden olduğu ileri sürülmek-
tedir. 

             •Gözün retina tabakasına zarar verdiği iddia edilmektedir. 

             • Doyma mekanizmasında bozulmalara ve yağ birikimine neden olduğu için obezi-
teye sebep olmakla  suçlanmaktadır..            

•Pankreas hasarı ve buna bağlı insülin artışından dolayı diyabete neden olduğu ileri sürül-
mektedir. 

              •Böbrek ve karaciğer hasarına neden olduğu söylenen MSG’nin aynı zamanda bü-
yüme hormonunu baskıladığı söylenmektedir. 

        İddialar bu kadar ciddi iken önemli otoritelerin MSG’ye güvenli demesi çok büyük çelişkidir. Dolayısıyla yasaklanmış 

olmamasına rağmen katkı maddelerinin kullanımına dikkat etmek gerekir. Paracelsus’un da dediği  gibi” Her madde zehir-

dir.” Zehir olmayan hiçbir şey yoktur, önemli olan dozdur’. Bilinçsiz bir şekilde aşırı dozda ve düzenli MSG alımı bu iddialar-

daki semptomlara neden olabilir. Bu nedenle aldığımız ürünlerin içindekiler kısmını mutlaka okuyarak E 

621,MSG,monosodyum Glutamat veya herhangi bir glutamat bileşiği gibi ibareli ürünlere dikkatli yaklaşmalıyız. 

                                                                                                                                                                              Birgül BAYRAKTAR 

               KİMYAGER 

          Fiziksel Analiz Laboratuvar Birimi 

MSG-MONO SODYUM GLUTAMAT  
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GIDA SANAYİİNDE ASEPTİK YÖNTEM 
 
 

 Aseptik ambalajlama tekniği; ısıl işlem yoluyla “ticari steril” hale getirildikten sonra steril koşullarda soğutulmuş bulunan gı-

danın,steril koşullar altında steril ambalajlara doldurulup, ambalajın hermetikli olarak kapatılmasını kapsayan bir uygulama-

dır.Başta süt olmak üzere meyve suları,çeşitli meşrubat vb. gibi içecekler son yıllarda yaygın bir şekilde bu yolla ambalajlanıp 

tüketim sunulmaktadır.Ayrıca bu teknik meyve pulpları, çorbalar, puding vb. gibi oldukça viskoz ürünlerde de gittikçe artan 

oranlarda uygulama alanı bulmaktadır. 

Aseptik teknik, sterilize edilmiş ve bu sayede bakteriyel kontaminasyonundan arındırılmış bir gıda ürününün steril ortamda, 

steril ambalaj ile paketlenmesini içerir.  

 

       Endüstride gıda ürününün sterilizasyonu sürekli ve kapalı sis-

temlerde gerçekleşmektedir. Bu sayede etkili ısı değiştiriciler kul-

lanılarak Yüksek Sıcaklık Kısa Süre (HTST-High Temperature Short 

Time) ve UHT (Ultra High Temperatre) işlemlerinin uygulanmasına 

imkan sağlanmaktadır. Aynı zamanda akışkan ürünlerin membran 

filtrasyon yöntemi ile mikroorganizmalardan arındırılması sonucu 

ürünün soğuk sterilizasyonu da sağlanmaktadır. 

 

         İşletmede hangi ısıl işlem yöntemi ve ekipmanın kullanılacağı her birinin avantaj ve dezavantajları göz önüne alınarak 

ürünün tipine göre cevaplandırılan bir sorudur. Aseptik teknikte yüksek kalite elde edilmesi için göz önüne alınması gereken 

başka bir sorun da ürün içinde sıkışmış halde bulunan havanın boşaltılması problemidir. Bu havanın ürünün içinde kalması 

durumunda hem raf ömrü kısalır hem de ürünün kalitesi düşer, bu nedenle kalan hava, sterilizasyon işleminden önce ürün-

den çekilmelidir. 

  

 Aseptik yöntemde kullanılan ambalajlar tüm boy ve şekillerde bulunmakta-

dır. Aseptik yöntemde kullanılan plastik bazlı ambalajlar cam ve metal am-

balajlara göre penatrasyon   stabilitesi bakımından daha dayanıksız olmala-

rına rağmen hidrojen peroksit ’in ambalajların sterilizasyonunda kullanılma-

sına izin verilmesi ile birlikte kullanışlı hale gelmişlerdir. 

 

         

Sonuç olarak; Aseptik yöntemin klasik yöntemlere göre avantajları kısa süreli sterilizasyon işlemi nedeni ile az aroma ve kalite 

kaybı, uzun raf ömrü, ambalaj maliyetindeki düşüş ve bunun işletme karlılığına yapacağı etki ve geniş ölçüde otomatik bir 

proses olmasından dolayı verimlilikteki yükselmedir. 

                                                                                                                                                                         IŞIL GÜVEN KABAOĞLU 

           GIDA MÜHENDİSİ 

         Fiziksel Analiz Laboratuvar Birimi 

Eğer sürekli gelişiyorsak,bir önce yaptığımızın kusursuz olması mümkün değildir. 
          ÜSTÜN DÖKMEN 



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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Beyaz Çay Nedir? 

Beyaz çay, en az bilinen, ancak yüksek antioksidan özelliğiyle en sağlıklı çay tipidir 

Siyah çay, yeşil çay ve beyaz çay, tümü de aynı bitkiden elde edilirler. Ancak toplanma zamanları ile 
toplandıktan sonra geçirdikleri işlemler farklıdır. 

En erken toplananı beyaz çaydır, henüz olgunlaşmadan toplanır. 
Daha sonra yeşil çay, yapraklar olgunlaştıktan sonra da siyah çay 
toplanır. 

Zengin Antioksidan İçeriğidir. 

Siyah çay en yoğun işlem gören çeşittir. Yeşil çay çok az işlemden geçer ve az miktarda maya-
lanmasına izin verilir. Antioksidan içeriği yüksektir. Ancak beyaz çay hiç mayalanmadığı için antioksidan yoğunluğu 3 misli fazla-
dır. 

Beyaz Çayın Sağlığımıza Faydaları 

- Kalp sağlığını korur 

 - Kolesterolü düşürür 

 - Serbest radikalleri nötralize ederek kanserden korur 

-Kilo vermeye yardımcı olur                                                                                                                       Gülcan ÖZDOĞAN 

                                                                                                           VETERİNER HEKİM 

        Fiziksel Analiz Laboratuvar Birimi Sorumlusu 

         ÇAYLARIN EN SAĞLIKLISI: BEYAZ ÇAY 

Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne ka-

dar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri ver-

mesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir.  

        Mustafa Kemal ATATÜRK 

http://www.tgklm.gov.tr

