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-2015 yılı Şubat ayında 560 numunede 1880 analiz çalışılmıştır. 

-26-27  Şubat 2015  tarihleri arasında Antalya ilinde düzenlenen 

“Yemlerde İstenmeyen Maddeler , İlaçlı Yemler ve Yem Katkı 

Maddelerinin Denetimi” toplantısına kurumumuzdan Vet.Hek. 

Gülcan ÖZDOĞAN katıldı 
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Personelimiz Levent HAMZAÇEBİ’nin 9 Şubat 2015 

tarihinde Mehmet Ömer Adını verdikleri bir erkek evla-

dı olmuştur. Kendisini tebrik eder, topluma ve ailesine 

hayırlı bir evlat olmasını dileriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2006 yılından beri uygulanmakta olduğumuz, 17025 standardının gereği, YGG Toplantısını şubat ayında tüm personelin katılımıyla dü-

zenledik. Tüm birimler 2014 yılı gerçekleşen faaliyetlerini ve 2015 yılı hedeflerini sundular. Bu toplantı ile ;kurumumuzda kalite yönetim 

sisteminin uygunluk ve etkinliğini sürekliliğini sağlamak ve gerekli değişiklik ve iyileştirmeleri belirlemek, bir sonraki yıla ait amaçları, 

hedefleri  etkinlik planlarını saptadık. 

YAPILMAYA BAŞLANILAN ANALİZLER  

   Laboratuvarımızda geçici olarak ara verilen ;  Bitki-

sel Yağ Analizi, Benzo(a)pyren analizi, Alkol Analizleri    

Sodyum (Na),  Potasyum (K), Meyve Oranı ( Şeftali, 

kayısı, vişne ve portakal neklarları) Analizleri, Karbon-

dioksit Tayini (bira,şarap ve alkolsüz içkilerde) analiz-

leri tekrar yapılmaya başlanılmıştır.  

Ayrıca “Buğday, Çavdar , Buğday Unları, Durum Buğ-

dayı ve Durum Buğdayı İrmiğinde Düşme Sayısı Tayi-

ni ”ile ilgili verifikasyon çalışmaları tamamlanarak; 

Analizlerin yapılabilmesi için Bakanlıktan yetki alındı. 

Dağlar insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa şimdi en güzel şiir barıştır. 
           Yaşar Kemal GÖKÇELİ 
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ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİNİN  

DİĞER ÜRÜNLERDEN FARKLARI 

 

 

Doğallıktan çok uzaklaşmışken geçmişe özlem duyan ve de ken-

di kendine verdiği zararı telafi etmeye çalışan insanlarin göster-

digi çaba sonucu 60'li yılların sonu 70'lı yılların başında başla-

mıştır organik hareket. Ülkemizin bu akıma katılmasi ise 80'leri 

bulmustur. İlk olarak ihracatta önde gelen kuru meyvelerimizden 

incir, üzüm ve kayısı ile organik üretim basladı. Son yıllarda ise 

bu üretim bebek mamalarından sebzelere hatta süt, yumurta , 

tavuk , yağ, bal, çay üretimine kadar ilerledi. 

Peki üretim aşamasındaki farklar nelerdir? 

Toprak ve sulama suları temeli olusturur. İlk olarak ilaç kalıntıla-

rından (pestisit, insektisit..) tamamen arı olmalıdır. Eğer kalıntı var ise bunun için belirli bir süre toprağın kendini ye-

nilemesi beklenir ve verimlilik icin bazı organik ve inorganik kondisyonlayıcılar toprağa eklenebilir. Yapılan toprak 

analizlerine göre toprağın durumu tespit edilir. Sulama suları analizleri ile suya karışmış herhangi ilaç kalıntısı olup 

olmadığı kontrol edilir. Üretim icin alt yapı oluştuktan sonra ürünleri korumak için zararlı kimyasal ilaçlar yerine do-

ğada kolay çözünebilen doğal mücadele yöntemleri tercih edilir. Bakırlı bileşikler ,bordo bulamacı, propolis,lesitin, 

bal mumu, etilen, bitkisel yağlar,alkol spreyi, sarımsak yağı spreyi, domates yaprağı, tuz spreyi, soğan suyu, arap 

sabunu, ısırgan otu ekstraktı, nikotin spreyi gibi doğal ilaclar kullanılır. Örneğin ürüne zarar verebilecek kuşları, haşe-

releri vb. çeşitli hayvanları üründen uzaklaştıracak koku, ses (farkli frekansta ses dalgaları) gibi bazı doğaya zararsız 

yöntemler de kullanılmaktadır. 

Bütün bu çalışmalar ve gayretler işte o doğal ürünleri ortaya çıkarmaya yardımcı oldu. Şim-

di konu bu ürünleri diğerlerinden nasıl ayırt edeceğimize geldi. Kurtlu, bi taraflari çürük 

olanları seçmek mi dediniz, hayır bu doğru bi yaklaşım olmaz. Eğer ürünlere ilaçlamayı za-

manında ve doğru dozajda yapmaz iseniz ürün ilaç kalıntılı olmasına rağmen bazı haşereler 

tarafından hasar görmüş ve kurtlanmış olacaktır. Ürünü ayırt etmenin tek yolu ambalajı ve 

üzerindeki organik sertifikasını barındırmasıdır.  

 

 

Kaynak:Yük.Gıd.Müh.Meltem Günay (labmedya)      Hazırlayan 

                             Birgül BAYRAKTAR 

           Kimyager  
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BALIKTA BAYATLAMA 

  Balik diyetimizde yer almasi gereken onemli bir protein kaynagidir. Omega 
kaynagi olusu, coklu doymamis yag asitleri icermesi (EPA, DHA gibi) nede-
niyle tuketmemiz gereken bir besindir. Bu yag asitleri ozellikle cocuklarin 
beyin gelisimi icin onemlidir. Ayrica iyot, selenyum gibi balık ve diğer deniz 
ürünlerinde bol miktarda bulunan mineraller, bu besinlerin dışındaki besinle-
rin çoğunda çok az miktarlarda bulunurlar. Baligin icerdigi diger mineraller 
arasinda Fosfor, magnezyum ve çinko da yer almakta olup bu minerallerin 
günlük gereksinmelerinin karşılanmasında onemlidir. Peki her balik faydali 
midir? Balik alirken nelere dikkat etmeliyiz? 

Balikta en buyuk oncelik tazeliktir hepimiz icin. Baligin gozlerinin icine ba-
kip yeterince parlak mi , solungaclarinin ici kirmizi mi diye anlamaya calisiriz. 
Bi de balikciya onaylatiriz tazeligini, her zaman aldigimiz yerse bir de guveni-

riz aliriz. Eve goturur afiyetle yeriz. Yedikten birkac saat sonra bi zehirlenme belirtisi gostermiyorsak balik tazeymis diyebiliriz. 
Peki zehirlenme olayi nasil oluyor? Mikrobiyolojik; uygunsuz kosullarda bekletilen balik mikroorganizma uremesi icin cazip hal 
alir. Cok sayidaki mikroorganizmalar mikrobiyolojik bozulmaya neden olur. Baligin koku ve tadi degisir. Pisen balikta bu tat degi-
simini anlamak zor olabilir. Histamin; baligin bunyesinde hali hazirda var olan histidin aminoasidi mikrobiyolojik bozulma sonrasi 
dekarboksilasyon olayi ile histamine donusur. Histamin bir biyojen amindir. Mikrobiyolojik bozulma ne kadar artarsa histamin 
olusumu o kadar tesvik edilmis olur. 

Balikta histamjn artisi insanlarda bazi alerjik reaksiyonlara ve hatta zehirkenme-
ye neden olur. Histamin miktari su urunleri mikrobiyolojik kriterler tebligine 
gore 200 mg/kg limit degeri verilmistir. Bu bozulma kimyasal bir bozulmadir. 
Tvb-n;( ucucu bazik azot) balikta bozulmanin artmasiyla amino asitler, aminler, 
organik asitler ve organik bazlarin dekarboksilasyonu sonucu ucucu bazlar 
olusur ve balikta kotu koku ve ransit tada sebep olur. Agir metaller; petrol atik-
lari , tenekeler, fabrika atiklari deniz diplerinde birikir ve baliklara besin yoluyla 
gecerek vucutlarinda birikir. Kirli denizlerdeki bu baliklar bizim soframiza gel-
diginde ise bu agir metaller bizim vucudumuzda birikerek zehirlenmelere ,uzun 
vadede ise kansere ve cocuklarimiza gececek olursa otizme neden olabilirler. 
Sonuc olarak baliktaki faydali ogeleri almak kadar zararli olanlari da almamak 
onemlidir. Baligin guvenilirligini tam olarak anlamak yine analizlerle mumkun-
dur. 

 BALIĞIN TAZE OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR? 

Taze balık ile bayat balığı birbirinden ayırmak için şu farklara dikkat etmelisiniz! 

1-Taze balığın gözleri parlak ve dışa bombeli olur. Balık tazeliğini yitirmeye başlayınca gözleri buğulanmaya başlar, sonra da içe 
çöker.  

2-Taze balığın derisi gergin ve parlak olur. Pulsuz balıklar bayatlamaya başladıkça derisinin parlaklığı azalır, özellikle karın derisi 
buruşur. Herşeye rağmen parlaklığı, balığın taze olduğunu göstermez. Tezgahtaki balıklara devamlı su serpildiği için parlak görü-
nebilirler. Taze balığa parmakla dokununca meydana gelen çukurluk anında düzelir. Oysa bayat balıklarda bu iz kalır. 

3-Taze balığın solungaçları canlı kırmızı renktedir. Balık bayatladıkça bu renk değişir. Ancak bazı balıkçıların, solungaçları kırmızı 
mürekkeple boyadığını da hatırlatmamız gerekiyor. Solungaçlardan aşağı doğru akan kırmızı sıvıyı çok kişi kan zannetse de aslında 
bu mürekkeptir. Böyle bir aldatmacaya başvuran tezgahtan kesinlikle balık almamalısınız. 

4-Taze balığı başından tutup kaldırınca kuyruğu dimdik durur. Bayat balığı aynı şekilde kaldırınca kuyruk kısmı aşağı sarkar. 

5-Pullu balıkların pulları tazeyken vücuda yapışıktır. Elinizi, kafadan kuyruğa doğru sürterken pulların çıkmaması gerekir. 

6-Taze balık neredeyse kokusuzdur. Balık, bayatlamaya başlayınca asit kokusu yaymaya başlar. 

           Hazırlayan  

                  Gülcan ÖZDOĞAN 

                                 Veteriner Hekim 

Kaynak : Lab medya , sağdıçlar balıkçılık (sağdıçlar.com)    Fiziksel Analiz Laboratuvarı     

           Birim Şefi 
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 YEMEKLERINIZI MIKRODALGA ILE PISIRMEK  

ZARARLI MIDIR? 

 

Evlerimizin vazgeçilmez parçalarından birisi mikrodalga fırınlardır. Çünkü bize sağladığı kolaylıklar tartışılmaz bile. 

Ancak birçok insanın içerisinde takılı kalmış bir şüphe de yok değildir: mikrodalga fırında yemek ısıtmak besin değerini 

azaltıyor veya sağlığa zararlı bir şeyler yapıyor olabilir mi? Bu sorunun aslında şüpheye yer bırakmayan bir cevabı var-

dır. Ve bu cevap ile ikna olabilmeniz için, mikrodalga fırının nasıl çalıştığını öğrenmeniz gerekiyor: 

Mikrodalga fırınlar, tıpkı radyo dalgaları gibi elektromanyetik dalgaları kullanırlar; ancak mikrodalgalarda kullanılan 

dalgaların frekansı çok daha yüksektir. Bu aşırı yüksek frekanslı dalgalar son derece seçicidir. Yani neredeyse sadece 

elektriksel olarak asimetrik moleküllerle etkileşirler; diğer moleküller üzerinde hiçbir etkileri yoktur. Ne demek elektrik-

sel olarak asimetrik moleküller? Örneğin moleküler yapısının bir kısmı pozitif yüklü, diğer bir kısmı negatif yüklü par-

çacıklar... Bunlara aynı zamanda "polar moleküller" ya da "polarize kimyasallar" da denir. Etrafımızda en yaygın olarak 

bulunan polarize kimyasallardan birisi sudur! Zaten mikrodalga fırın da büyük oranda besinlerin içerisindeki suyla etki-

leşime geçer. Örneğin zeytinyağlı yiyecekleri mikrodalga fırında ısıtmak bu sebeple pek kolay değildir: çünkü zeytinyağı 

polar bir yapıda değildir. 

Mikrodalga fırının sağladığı dalgalar yiyeceklere çarptığında, onların içerisindeki suyu harekete geçirirler. Bu, tıpkı bir 

arkadaşınızı üst üste dürtmeye benzer! Dalgalar su moleküllerine çarptıkça onları titreştirir. Bir su molekülü titreştikçe, 

yanındaki molekülleri de titreştirir. Bu, enerjinin artması anlamına gelir. Böylece su ısınmaya başlar. Su ısındıkça, etrafı-

nı da ısıtır. Böylece yiyeceklerimiz mikrodalga fırın içerisinde pişer. Dolayısıyla mikrodalga fırınların içerisindeki dalga-

lar, besinlere ısı ya da zararlı radyasyonlar göndermezler; basitçe, içlerindeki suyu harekete geçirecek titreşimler gönde-

rirler. Mikrodalga fırının etkili ve hızlı bir yöntem olma sebebi, bu yüksek frekanslı dalgaların çok hızlı bir şekilde besi-

nin içine etki edebilmesidir. Buna "penetrasyon" (delme, içe girme) denir. Örneğin normal ocaklar ya da fırınlardaki 

ısınma, bu tür bir penetrasyona sahip değildir. Dolayısıyla besinler dıştan içe doğru ısı transferiyle, çok daha yavaş pişe-

bilir.  

Uzun lafın kısası, mikrodalga fırınlarda kullanılan "yöntem" bakımından zararlı olan hiçbir taraf yoktur. Bu dalgalar 

"besinin içerisinde" kalamazlar, çünkü basitçe "içeride kalabilecek" bir yapıya sahip değildir. Dolayısıyla radyoaktif mo-

leküller gibi düşünülmeleri büyük bir hatadır. Ancak bu hızlı ısıtma süreci besin değerlerini etkiler mi? Vücudumuza 

zararlı olmasa bile, mikrodalga fırın kullanarak besinleri ısıtmak onların bize faydalarını azaltıyor olabilir mi? 

Bu konuda da herhangi bir sıkıntı yoktur. Çünkü mikrodalga fırında ısınma dolayısıyla bozulan her kimyasal (besi mad-

desi), aynı zamanda ocaklarda ve fırınlarda da bozulmaktadır. Örneğin tüm proteinler, onları nasıl ısıtırsanız ısıtın, sı-

caklık artışıyla bozulacaktırlar. Ancak zaten vücudumuzun ihtiyacı olan da bu proteinlerin bozunmuş ve parçalanmış 

halleridir. Hatta midemiz de bu bozulmada önemli bir role sahiptir. Yapılan araştırmalarda, mikrodalga fırınla yiyecek 

pişirmenin yağlar, karbonhidratlar, proteinler gibi makromoleküllerin hiçbiri üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmadı-

ğı gösterilmiştir. 

Vitaminler ve mineraller gibi mikromoleküllerde ise işler biraz daha karışıktır. Ancak bu karışıklığın suçlusu mikrodalga 

fırınlar değildir. Her vitamin, ısıtıldığı zaman bozularak etkisini yitirmektedir. Bu ısıtmanın türü önemli değildir. Ancak 

kimi durumda mikrodalga fırın kullanmak bu bozulmayı azaltmaya yarayabilir! Örneğin bazı kimyasallar hızla verilen 

ısıya maruz kaldıklarında hemen bozulurlar. Bunun en bilinen örneği C Vitaminidir. İşin ilginç tarafı, bu kimyasalın 

parçalanması, ısının süresine bağlı olarak hızlanmaktadır. Dolayısıyla genel kanının aksine, mikrodalga fırınlar besini 

ısıtmak için daha etkili araçlar olabilirler. Çünkü çok daha kısa sürede, aynı ısıtmayı yapabilmektedir; böylece vitaminle-

rin fazladan bozulmasına engel olurlar. 

Sorun, bitkiler ve yeşillikleri mikrodalga fırında ısıttığımızda oluşmaktadır. Çünkü birçok bitkisel ürüne değerini veren 

besinler, yiyeceğin içerisinde yer alır. Ancak mikrodalga fırın besin içerisindeki suyu titreştirip ısıttıkça, suyla birlikte bu 

besin maddeleri de yiyeceğin dışına çıkar. Örneğin mikrodalga fırında bir brokoliyi ısıttığınızda, glukosinolat adı verilen 

sülfür içerikli kimyasalın neredeyse tamamını yitirirsiniz. Bu kimyasal, kansere karşı mücadelede önemli bir araç olmak-

la birlikte; aynı zamanda birçok kişinin brokoliyi "itici", bazılarının ise "iğrenç" bulmasına neden olan tadı veren kimya-

saldır. 

 



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 sistem-
leri kullanarak tarafsız, doğru, güvenilir ve hızlı analizler yap-
mak, 
Müşteri taleplerini de dikkate alarak bu hizmet dalındaki Tekno-
lojiyi ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek en son yenilik-
leri müşterilerin ve çalışanların hizmetine sunmak, 
   Müşteri tatminini üst düzeyde karşılamak laboratuvarımızın 
esas görevidir. 

Vizyonumuz; 
Laboratuvar hizmetlerinde kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet su-
nan, İleri teknolojiyi kullanıp, uluslararası standartlarda analiz-
ler yapan, sektörde ilk akla gelen, en iyi laboratuvar olarak, ülke-
ye 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 rlu ğ u  
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Dolay ıs ıy la  bi tk i ler i  mikrodalga  yer ine  buhar  içer is inde pi ş i rmek 
en sağl ık l ı s ıd ır .  Ancak mikrodalgada ıs ı t ı lan bir  sebzenin besin 
aç ıs ından tamamen "öldüğünü" düşünmek de ha tad ır .  Çünkü söz 
konusu beslenme ve bes in maddeler i  olduğunda,  h içbir  şey  o kadar  
basi t  deği ld ir .  Birçok araşt ı rma,  beklenmedik sonuçlar  verebi l i r .  
Örneğin 2008 y ı l ında İta l yan bi l im insanlar ı  taraf ından yapı lan b ir  
araşt ı rmada,  havuçlar ın kaynat ı lmasının iç ler indeki  karotenoid 
maddeler in miktar ın ı  ar t t ı rmışt ı r !  Buharda pi ş i rmek ve  k ızar tmak 
ise  bu değer ler i  aza l tmışt ı r .  Lute in g ibi  karotenoid ler  gözlere  ve  
beta  karoten içer iğ imize  katk ı  sağ lar lar .   
Sonuç olarak ,  bir  besini  mikrodalga  f ı r ında ıs ı tmanın günlük ya-
şant ınıza  e tk i  edebi lecek kadar  bir  fark ı  yoktur  d iyebi l i r i z .  Mikrodalga  f ı r ınınız ın yap ıs ında herhangi  bir  
hasar  ya  da bozukluk o lmadığı  müddetçe ,  bu f ı r ının s ize  herhangi  bir  zarar  vermesi  mümkün deği ld ir .  Ta-
bi i  b ir  ön lem olarak ,  mikrodalga  f ı r ın ça l ı ş ı rken tam karş ıs ında durmamaya ça l ış ın .  Normalde mikrodalga  
f ı r ınlar ın kapaklar ında d ışar ıya  da lga  saç ı l ımını  ön leyen araç lar  vard ır ;  ancak bunlar  zamanla  eskir  ve  bo-
zulur  (k i  i ş te  o zaman onlar ı  değişt i rmeniz gerekir ) .  Mikrodalga lara  doğrudan maruz ka lmak insan sağl ığ ı  
iç in zarar l ıd ır  (k i  besinler imizin de  zarar  gördüğüne yönel ik  ha ta l ı  f ik i r  buradan kaynaklanmaktadır ) .  Bir  
d iğer  önemli  nokta  da  pla st ik ler i  mikrodalga  f ı r ın i çer is ine  koymamak.  Çünkü plast ik ler  yapı lar ı  gereğ i  
mikrodalga lar ı  hapseder ler  ve  kanserojen k imyasa l l ar ın oluşmasına neden olur lar  (k i  bu da birçok korku-
tucu mikrodalga  f ı r ın idd ias ının nedenid ir ) .  Bu temel  kura l lar  har ic inde mikrodalga  f ı r ınlar ınız ı  güvenle  
kul lanabi l i r s iniz .  Harvard  Ünivers i tes i 'n in konuyla  i lg i l i  aç ık lad ığ ı  g ib i :  
"Mikrodalga  f ı r ınlar  mı? Bir  mühendis l ik  har ikas ı ,  bir  kolay l ık  abidesi . . .  Hatta  bazen besin içer iğ ini  des-
teklemek bakımından da fayda l ı !"  
İstanbul  Üniver s i tes i  (İÜ) Cerrahpaşa  T ıp Fakülte s i  Öğret im Üyesi  Prof .  Dr .  Tunaya Kalkan,  mikrodalga  
f ı r ınlar ın ,  insan sağl ığ ı  bakımından hiçbir  zarar ı  bulunmadığını  be l i r terek,  "Bu f ı r ınlar ın zarar l ı  o lduğu 
yönündeki  görüşler  tamamen bir  şehir  efsanesid ir "  dedi .  Bu c ihazlar ın ,  kapa l ı  s is temde öze l  bir  f rekansla  
sadece suyu ıs ı t t ığ ını  be l i r ten Kalkan,  şöy le  devam ett i :  "Suyun be l l i  bir  e lektr ikse l  öze l iğ i  var .  Onu kendi  
ekseni  e traf ında çevirerek ener j iy i  a l ı r .  Bir  tabak i ç inde pi lavı  f ı r ına  koyarsanız ,  pi lav ın iç indeki  suyu ıs ı -
t ı r .  Tabak soğuk ka l ı r .  Sadece onu ıs ı t ı r ,  ener j i  z iyanl ığ ını  önler .  Et i  mangala  koyars ınız bir  taraf ı  yanar ,  
d iğer  taraf ı  ç iğ  ka l ı r  ve  pi ş i rmek iç in çevirmek zorunda ka l ı rs ın ız .  Halbuki  mikrodalga  f ı r ında her  ta raf ı  
aynı  anda ıs ınır ."  
Mikrodalga  f ı r ınlar ın,  ener j i  tasarrufu sağlad ığ ına  değinen Kalkan,  yapt ığ ı  i ş in sadece y iyeceği  ı s ı tmak  ol-
duğunu vurgulad ı .  Bu c ihazlar ın hiçbir  zarar ı  bulunmadığını  an la tan Kalkan ,  "Mikrodalga  f ı r ınlarda ,  son 
derece  s ık ı  emniyet  tedbi r ler iy le  bir  cep te lefonunun yaydığı  ı ş ımanın bi le  çok a l t ında d ışar ıya  s ı zma var .  
Mikrodalga  f ı r ınlar  korkulacak c ihazlar  deği l ,  hiçbi r  zarar ı  yok.  Ben de kul lanıyorum. Zarar l ı  olsa  kul l an-
mam. Bu kadar  net"  d iye  konuştu .  Kalkan,  in ternet  or tamında doğru bi lg i ler in yanı  s ı ra  bir  y ığ ın yanl ış  
bi lg i  bulunduğuna d ikkat i  çekerek,  mikrodalga  f ı r ınlar ın zarar l ı  olduğuna i l i şk in yazı lar ın en fazla  bu  mec-
rada görüldüğünü be l i r t t i .  
           Hazır layan  
          Iş ı l  Güven KABAOĞLU  
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