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-2014 yılı aralık ayında 588 numunede 1891 analiz çalışılmıştır. 

-6360 Sayılı Kanun gereği kapatılan Beledi-

yelerden ve İl Özel İdaresinden ihtiyaç faz-

lası olan 4857 Sayılı İş Kanununa tabi işçi 

personellerden Ö. Şentürk, H. Topal, A. 

Tosun, A. Yavuz ve Ş. Yılmaz kurumumuza 

atanmıştır. 

-Trabzon İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ile ortak-

laşa gerçekleştirdiğimiz ‘’Kütüphane Projesi’’ uygu-

lamalarını yerinde görmek maksadıyla Trabzon Kül-

tür ve Turizm Müdürü Sn. İsmail KANSIZ ve 

Trabzon İl Halk Kütüphanesi Müdürü Sn. Ahmet 

Emin AKGÜN Müdürlüğümüze ziyarette bulundu-

lar. Projenin  ’’Okuyan bir toplum’’ hedefine yöne-

lik kültür politikasının inşasına katkı olabileceği 

inancını paylaştık. 

-Katkı-kalıntı laboratuvar biri-

minin ihtiyacı olan etüv satın 

alınarak hizmete girmiştir.  

-AB’ye ihracatta bakılması gereken etken 

maddelerin tamamının yapılabirliği için Mü-

dürlüğümüzde ön hazırlıklar tamamlanmış 

ve analiz çalışmalarına başlanılmıştır. Ancak 

eğitim ihtiyacına binaen Çanakkale Gıda 

Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünden Müh. 

Uğur ÇİFTCİ birim personeline ‘’Yerinde 

uygulamalı pestisit eğitim’’ vermiştir. Katkı-

larından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. 

 

Ülkemizde çalışanların sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla 6331 Sayılı ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’’ 30.06.2012 

tarihli ve 28339 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun, bazı istisnalar dışında bütün işlere ve işyer-

lerine, bu işyerlerinin tüm çalışanlarına (işveren, memur, işçi, sözleşmeli personel, çırak, stajyer..) faaliyet konularına bakılmaksızın uygu-

lanır. Kanun, kamuda yasal olarak, 01.07.2016 tarihinden itibaren resmen uygulanmaya başlanılacaktır. Müdürlüğümüzde yeni ihdas 

edilen tedbirlerin etkin olarak hayata geçirilebilmesi için başlatılan geçiş uygulamaları tamamlanmış ve ko-

nu ile ilgili tüm eksiklikler giderilmiştir. Ancak farkındalık eğitimleri 2015 

yılında da devam ettirilecektir. 
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MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARIMIZ;  

 Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün 2014 yılı hedeflerinden biri olan Mikrobiyoloji Laboratu-

varının ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda tadilatı gerçekleştirilmiş ve 03.11.2014 tarihinden itibaren mikrobi-

yolojik analizler için numune kabulüne başlanmıştır. 
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Okratoksin üreten türler: Aspergillus ochraceus, Penicillium viridictum 

Tanımı ve yapısı 

Okratoksin mantarlardan olan Aspergillus ve Penicillium 'ların birçok türü tarafından üretilebilir. Bu mantarlar her yerde bu luna-

bilme özelliğine sahip olup genellikle gıda maddeleri ile hayvan yemlerinin kontaminasyonunda potansiyel risk teşkil etmekted ir-

ler. Okratoksin A, Avrupa ve Amerika'da 10'dan fazla ülkede bulunan temel bileşiklerdendir. Aspergillus türü tarafından okratok-

sin üretilmesi yüksek sıcaklık ve yüksek nispi nemin sağlanması gerekliliği ile sınırlanırken Penicillium türü için böyle bir sınırlama 

söz konusu değildir, Penicillium türü 5 °C'ye kadar düşük sıcaklıkta okratoksin üretebilmektedir. 

 

Bulunduğu yerler 

Okratoksin A, bazı diğer gıda-

larda olduğu kadar mısır, arpa, 

buğday yulafta bulunmaktadır, 

fakat okratoksin B'nin bulunur-

luğu oldukça nadirdir. Domuz 

dokularında okratoksin A kalın-

tılarının var olup olmadığı ke-

simhanelerde deneyler ile teşhis edilebilmektedir. Okratoksin ‘in alınmasından 1 ay sonrasına kadar kalıntıları domuz dokularında 

bulunmaktadır. 

İnsan sağlığı üzerinde etkisi 

Okratoksin A'nın toksik etkileri üzerinde çalışmalar yaygın olarak çeşitli deney hayvanları üzerinde gerçekleştirilmektedir. Üzerin-

de çalışılan bütün hayvanlar ağızdan okratoksin A alınmasına farklı derecede duyarlılık göstermiştir. Yüksek seviyede okratoksin 

A alınmasıyla böbreklerde, diğer organlarda ve dokularda değişiklikler gözlenmiştir, fakat bu toksine çevrede bulunduğu derecede 

maruz kalınması sadece böbrek dokularında bozukluklara neden olmuştur. 

Bir kilogram yemde 200µg/kg kadar düşük seviyede bulunması sıçanlarda ve domuzlarda böbrek sisteminde değişikliklere neden 

olabilmektedir. Bilimsel açıdan okratoksin A nephropathy'e neden olur ve genellikle bu duruma kümes hayvanlarında ve domuz-

larda rastlanır.Okratoksin A farelerde, sıçanlarda ve harmsterlarda teratogeniktirler. 

Okratoksin B nadir olarak doğal kontaminant olarak bulunur ve daha az toksiktir. Diğer okratoksinler hiçbir zaman doğal ürün-

lerde bulunmaz. 

Okratoksin A'nın bir kilogram yemde 200µg alınmasının domuzlarda 

ve sıçanlarda nephropathy'ye neden olmasıyla okratoksin A'nın po-

tansiyel bir nephrotoksik olduğu bütün deneysel çalışmalar ile kanıt-

lanmıştır. Daha düşük seviyedeki alımlar için test yapılmamıştır. Bi-

limsel açıdan okratoksin A'nın çiftlik hayvanlarında nephropathy'ye 

neden olduğu uzun süredir bilinmektedir. Bu toksin birçok gıda mad-

desinde bulunmaktadır, yem olarak kullanılan ham maddelerde 

27mg/kg seviyesine kadar, insanlar tarafından tüketilecek gıdalarda 

ise 100µg/kg seviyesine kadar bulunabilir. Ev yapımı gıdalarda okra-

toksin A kontaminasyonu kontrollü bir yerde üretilen gıdalardan 

daha fazladır. Bununla birlikte insanlar tarafından toplam ne kadar 

okratoksin A alındığı belirtilmemiştir ve okratoksin A'nın alınmasının 

insanlar üzerinde hastalığa neden olduğu henüz kanıtlanmamıştır. 

Kaynak: http://www.food-info.net/tr/tox/ochra.htm                                                                  Hazırlayan  

          İsmail BAĞDAT 

          Ziraat Mühendisi 
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ZEARALENON 
 

Zearalenone,doğal olarak kontamine olmuş mısır, buğday ,arpa ,yulaf, çavdar ve bun-

lardan elde edilen ürünlerde bulunur. 

Çeşitli şekillerde ve gıdalarla insan vücuduna alınan mikotoksinler, organizmada oluş-

turduğu sendromlarla “mikotoksikozis”olarak bildirilen toksik zehirlenme ve hasarlar 

yaparlar. Gıdalarda oluşan bu mikotoksinler akut ve kronik etkileriyle insan ve hay-

van sağlığı açısından büyük önem taşırlar. Çeşitli toksik küflerin birçok canlı için 

oluşturdukları hasarın boyutları; alındıkları doz, süre ve alımın sıklığına bağlı olarak 

belirlenmekte zaman zaman öldürücü etkiler yapabilmektedir. 

KÜFLERİN GIDALARDA OLUŞTURACAĞI RİSKLERİN ÖNLENMESİ 

Kontaminasyonun oluşma noktaları ve gerekse ürün karakterleri göz önüne alınarak, 

küflerin gıdalara bulaşmalarının veya çoğalmalarının önlenmesi esaa alınmalıdır. Ayrıca toksin oluşturmaları önlenmelidir. Bu ön-

lemler; 

1-Küf ve toksin gelişmelerine dayanıklılık gösteren türlerin seçimi ve bölgesel 

adaptasyonlarının yapılarak, ekimlerinin yaygınlaştırılmalarının sağlanması 

2-Hasat öncesi tarla zararlılarının aktivitelerinin ve tarla kontaminasyonlarının 

önüne geçilmek üzere, tarımsal mücadelenin gereği gibi yapılması 

3-Olgunluk dönemleri ve hasat 

zamanlarının çok iyi ayarlanarak, 

ileri olgunluk veya erken ve geç 

hasattan kaçınılması 

4-Hasat esnasında belirgin küf üremesi gösterenlerin ayrılmalarının ve sağlam ürünle 

karışmamasının sağlanması, ürünün hasat sonrası yağmurla temasının en aza indirilmesi 

5-İyi bir kurutma tekniğinin (Pastörizasyon, sterilizasyon vb.) uygulanarak küf gelişmele-

rinin önlenmesi veya belli bir popülasyonun altında tutulmasının sağlanması 

6-Ürün karakteristiklerine göre ;vakum ambalaj, azot atmosferinde ambalaj uygulanması 

veya kontrolü nem ve gaz atmosferinde depolanmanın sağlanması 

7-Depolamada yeterli havalandırma veya sirkülasyonun sağlanması, toksin oluşumu ve küf gelişmesini hızlandıran uygulamalardan 

kaçınılması ve ani sıcaklık değişimlerinin önlenmesi 

8-Depo zararlıları olan haşere, fare vb. taşıyıcıların yok edilmesi yolunda gerekli önlemlerin alınması 

9-Soğukta muhafaza, dondurarak muhafaza vb. ürünlere göre özgüm yöntemlerin alınması 

Bütün bunların yanında işletme hijyeni ve sanitasyon kuralları ihmal edilmemelidir. 

 

KAYNAK 

Aylin TOPÇU, Muhittin TAYFUR(Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Samanpazarı, ANKARA 

            

 

              Hazırlayan  

                      Rabia BULUT 

             Laborant  

“Sesini değil, sözünü yükseltmeli insan. Çünkü gökgürültüleri değil, yağmurlardır yaprakları yaşatan.  

            

           William Shakespeare 



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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  Csaba Howarth ve Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi 

1950’li yıllarda klasik sıvı kromatografisi tekniği düşük tekrarlanabilirlik sağlayan ve analizcinin el becerisine dayalı bir teknik olup 

gaz-sıvı partisyon kromatografisi, kolonların tekrar kullanılabilmesi ve sofistike ekipman dizaynı ile ön plana çıkmaktaydı. Bu yıllarda 

sıvı kromatografisini temel alarak geliştirilen aminoasit analizörü ve steroit analizörü ise sofistike sistemler olmasına rağmen sınırlı 

bir kullanım alanına sahipti. Sıvı kromatografisinin geri planda kalmasında hareketli fazın difüzyon hızının düşük olması temel ne-

den idi. Eğer sıvı kromatografisi gelişecekse daha küçük ve tekdüze partiküller elde etmek, daha kısa bir difüzyon yolu sağlamak ve 

hareketli fazın hızını artırmak gerekmekteydi. Martin ve Synge 1941 yılındaki yayınlarında bunu öngörmüşler ve 1960’lı yıllarda daha 

kesin bağıntılarla bu durumu ortaya koymuşlardı. 1960’lı yıllardan itibaren teorisi iyice olgunlaşan sıvı kromatografisi alanında ilk 

modern cihaz 1965 yılında Yale Üniversitesi’nde Csaba Horvath tarafından geliştirildi. Tekniğin kısa bir özetini 1966 yılında Nature 

dergisinde duyuran Horvath aynı yıl Uluslararası Kromatografi Sempozyumu’nda tekniğin detaylarını açıklamıştır. Horvath geliştir-

miş olduğu cihaza bugün de evrensel olarak kullanılan “yüksek performanslı sıvı kromatografisi” adını vermiştir. Başlangıçta sıvı 

kromatografisinin hangi branşının hakim olacağı pek belli değildi. Ancak zamanla apolar sabit fazların ve polar hareketli fazların 

kullanıldığı zıt faz kromatografi ön plana çıkmıştır. Horvath zıt faz kromatografisi teorisini ortaya koyarken Kirkland silika partikül-

lerine uzun zincirli hidrokarbon ve diğer bir grup organik molekülleri kovalent bağ ile bağlayarak bağlı sabit fazların gelişimine ön-

cülük etmiştir. 1971 yılında Kirkland ve Synder’in yayınladığı “Modern Practice of Liquid Chromatography” adlı kitap bu tekniğin 

anlaşılması ve yaygınlaşmasında önemli bir yere sahip olmuştur. Bugün yüksek performanslı sıvı kromatografisi tekniği gaz kroma-

tografisi tekniğine üstünlük sağlamış ve en çok kullanılan analitik teknik olmuştur. 

Kaynak:   Teknoloj ik Araşt ı rmalar ,  GTED 2008 (2) 19 -27  

ETKİLİ İLETİŞİM 

İnsanlar arasında bilgi, duygu, düşünce paylaşımı iletişimi oluşturur. Doğası gereği iletişim kurmak insanın temel ihtiyaçları ara-

sındadır. Aile, okul, iş, arkadaş, eş, kurumlar hatta devlet bile bireyin iletişim kurduğu birimlerdir. Her birimle farklı iletişimler 

kurmak, bu iletişimleri dengede tutmak, anlaşılır, algılanabilir olmak; kişinin bireysel, psikolojik, sosyal konumunu belirleyen 

gerekliliktir. Kurulan bütün iletişimler olumlu değildir. Birisiyle yumruklaşmak, ağız dalaşına girmek de bir iletişim şeklidir. Ol-

ması gereken, her alanda her birimle sağlıklı iletişim kurmayı başarmaktır. Sağlıklı iletişim kurmanın temel doğruları vardır. 

1. Doğal olmak 

2. Kabul etmek ve saygılı olmak 

3. Empatik olmak 

4. Tutarlı olmak 

5. Güven verici olmak 

6. Yargılayıcı olmamak 

7. Ortak ihtiyaçlara yönelir olmak 

8. Açık olmak 

9. Uzlaşmacı olmak 

10. Gerçeği doğru dille aktarmak 

11. Kişileri değil problemi eleştirebilmek 

12. İlgili ve farkındalıklı olmak 


