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Diyorlar ki…! 

“Hayat bazen insan-

ları, birbirleri için ne 

kadar çok şey ifade 

ettiklerini anlasınlar 

diye ayırır.”  

Paulo Coelho 
-Trabzon Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nde 

V.H.K.İ olarak görev yapan Gülcan SÖNMEZ 

kurumumuza atanmıştır. Yeni personelimiz kuru-

mumuz için hayırlı olsun. 

-Laboratuvar için iyi bir hijyen (temizlik, sağ-

lık bilgisi )daima gereklidir. İşyerindeki labo-

ratuvarı, duşları, tuvaletleri, soyunma odaları-

nı en iyi şekilde kullanmak her bir çalışanın 

sorumluluğudur. Kurumumuzda bu alanlar 

düzenli olarak temizlenmektedir. Buraların 

temiz bulundurulması elbette tüm çalışanların 

işbirliği, dikkatli ve özenli kullanılmasını ge-

rektirir. Hijyen konusunun önemine binaen 

1.kat wc'yi yeniledik. 

-2014 yılı mart ayında 693 numunede, 2232 analiz 

gerçekleştirdik. 

-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Gü-

venliği Kanunu kapsamında, 

6-7/03/2014 Trabzon Kızılay 

Şubesinde düzenlenen sertifi-

kasyonlu “İlk Yardım Eğitimi 

”ne kurumumuzdan Taner 

Özyurt, Levent HAMZAÇEBİ, Ahmet ÇEBİ, 

Osman Yahyaoğlu, Adem ÜÇÜNCÜ, Neslihan 

GÜNGÖR,   Sevda CAVRAR ve Ayla KARA-

KUŞ katıldı 

- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 

17-21/03/2014 tarihleri arasında                         

Manavgat/Antalya'da düzenlenen bilgi ve iletişim 

teknolojileri alanında kaynak israfını azaltmak, 

kurumlar arası mükerrerleri önlemek, kamu kay-

naklarının etkin kullanımını sağlamak ve döner 

sermaye mali verilerinin genel yönetim mali ista-

tistiklerine konsolidasyonunu sağlamak amacıyla 

döner sermayeli işletmelerin bütçe ,muhasebe, 

harcama, gelir, taşınır ve personel işlemlerini 

kapsayan ve veriye dayalı karar verme süreçlerini 

destekleyen “Döner Sermaye Mali Yönetim Sis-

teminin Kullanılması” hakkındaki Eğitime  kuru-

mumuzdan Ali ŞAHİN ve Ali Paça Katıldı. 

 -Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar 

Müdürlüğü, TS EN ISO/IEC17025 stan-

dardının gerekliliklerini yerine getirmek 

ve kurum faaliyetlerin sürekli iyileştirmek 

amacı ile “Müşteri Bilgilendirme Top-

lantıları” yapmayı 2014 yılı kurum hedef-

lerinden biri olarak belirlemiştir. 

     Bu toplantılarla hedeflenen; müşterile-

rimizle iyi iletişimin sürdürülmesi, kurum 

faaliyetlerinin tanıtımı ve müşteriye hiz-

met konusunda kurumsal ciddiyetimizi 

müşterilerimizle paylaşmaktı. 

     Bu kapsamda 04.03.2014 tarihinde 

Bakanlık İl Müdürlüğü Gıda Yem ve 

Kontrol Şube Müdürlükleri ,11.04.2014 

tarihinde özel firma yetkili ve temsilcileri 

ile” Müşteri Bilgilendirme Toplantıla-

rı”nı gerçekleştirdik.  
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 Ağır metallerin, başta metalürji olmak üzere; sanayinin birçok alanında kullanımı hızla art-

maktadır. Özellikle alüminyum kolay şekillenebilmektedir. Uzun ömürlü ve ekonomik özelliğiyle ideal 

bir ambalaj malzemesi olarak gıda, meşrubat ve ilaç teknolojisinde kullanılmaktadır. Çeşitli alanlardaki 

atıklarla dolaylı olarak veya gıda, içecek ve sularla doğrudan insan bünyesine geçerek vücutta çeşitli 

proteinlere bağlanan alüminyum geniş bir alana yayılmaktadır ve organizmadan uzaklaştırılması zor-

dur.  

 

FAZLA  ALÜMİNYUMUN VÜCUDU NASIL ETKİLER? 

 Vücutta tolere edilebilen miktarın üzerinde alınan alüminyum Alzheimer ve Parkinson gibi rahatsızlıklara sebep ola-

bilmektedir. Bundan korunmanın en etkili yolu, gıda ve içecek yoluyla organizma tarafından alınacak alüminyum  miktarının 

azaltılmasıdır. Bu nedenle, gıda örneklerindeki alüminyumun, başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere çeşitli kuruluşlar tara-

fından önerilen değerlere uygun olup olmadığının kontrol edilmesi önemlidir.  

GÜNDE 4-5 BARDAK ÇAY YETERLİ 

 Yapılan araştırmalarda en ilginç bulgular çay örneklerinden 

elde edilmiştir. Vücuda birçok faydası olan çay, gereğinden çok tüketil-

diğinde alüminyum zehirlilik açısından risk taşıyabilir. Yeşil çay dahil 

olmak üzere çayın dem ve özelliğine göre alüminyum miktarı değişmek-

tedir ve bu miktar özellikle demli çaylarda daha da artmaktadır. Sağlığı-

mız açısından günde 4-5 bardak çay yeterlidir, daha fazla çay içerken 

bu hususlar dikkate alınmalıdır.  

Özellikle yurtlarda alüminyum tencere, tabak ve çaydanlık kullanımı 

tamamen yasaklanmıştır. Bu, çok iyi bir gelişmedir. Aman aman! Sağlığımıza dik-

kat edelim. 

ÇAYDA ALÜMİNYUM RİSKİ 

GIDA KATKI MADDELERİ 
Gıdalardaki katkı maddeleri denince, kendileri gıda maddesi olmadıkları halde gıdaların kalitesini arttırmak, kıvamını tuttur-

mak, tadını ve rengini vermek, yapısını düzeltmek gibi işlevleri yanında onların hazırlanması sırasında da kolaylık ve iyileştir-

me sağlayan ve bu aşamadan sonra ise bozulmalarına engel olup tezgâh ömürlerini uzatmak gibi birtakım teknolojik fonksi-

yonları olan maddeler anlaşılır.  

Katkı maddeleri çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. Eski insanlar gıdalarını tütsüleye-

rek (vinil guanikol ve fenol türevleri), sirke ile (asetik asit), yanmış kükürtle (kükürt dioksit), tuz-

lamak ve salamura yapmak (sodyum klorür ve sulfatlar) suretiyle korumaya çalışmışlardır. Bu 

insanlar gıdalarını böcek kabuklarını ezerek elde ettikleri kırmızı boya (kokineal-1-metil-2-

carboksi-3,5,6,7,8 pentahidroksantakinon-7-glukozid) ve safran (krosetin digentiobiyoz ester) 

gibi doğal boyalarla da renklendirmişlerdir. Ayrıca arap sakızı (gam arabik) ile besinlerinin kı-

vamlarını arttırmışlardır. Kullandıkları bazı katkılar birden fazla görev üstlenmiş, örneğin koru-

yucu olarak kullandıkları tütsü, tuz ve sirke aynı zamanda gıdanın lezzetine de katkıda bulun-

muştur. Aynı şekilde safran ise hem renk 

maddesi (coloring matter) olarak hem de 

gıdaya özel bir çeşni katmak amacıyla (flavour enhancer) kullanılmıştır. 

Bu maddelerin birçoğu bugün de üç temel fonksiyon için kullanılmakta-

dırlar: kozmetik, koruyuculuk, işleme. Amaçlar bu fonksiyonlarla sınırlı 

kalsa da zaman içinde katkı maddelerinin sayıları çok artmış ve 4000'li 

rakamlara ulaşmıştır. 

 

Kanyak: http://www.guncelpediatri.com/trma/kale/2670/80/Tam-Metin 

Nurullah İSLAM 

Kimyager 
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SARIMSAĞI NİÇİN TÜKETMELİYİZ? 
 

 Sarımsak bitkisinin gövdesi, yeşilimtırak; çiçekleri beyaz veya pembedir. Otsu kültür 
bitkilerinden olan sarımsağın Lâtince ismi Allium sativum L.dir. Otuz santimetre kadar 
büyüyebilen sarımsak bitkisi, nadiren tohum bağladığından, soğancıklarıyla üretilir.  
 
Sarımsağın Kırgızistan bozkırlarından dünyanın diğer ülkelerine yayıldığı kabul edil-
mektedir. Mısır’da piramitlerin inşasında çalıştırılan kölelere hastalanmamaları için 
sarımsak yedirildiğine dâir belgeler bulunmuştur. Sarımsak, Haçlı seferleri sırasında 
Avrupa ülkelerine taşınmış ve bugün dünyanın her tarafında yetiştirilmektedir. 
 
Sarımsak geçmişte gıda olarak tüketilmesinin yanında, enfeksiyonlara karşı antibiyo-
tik olarak da kullanılmıştı. Günümüzde de AIDS ve kanser hastalıklarının tedavisinde 

bitki kaynaklı yeni ilâçlar bulma çalışmalarında sarımsaktaki aktif bileşikler incelenmektedir. Son araştırmalar, sarımsağın için-
deki bazı kimyevî bileşiklerin sıtma ve kansere karşı koruyucu rol oynadığını göstermektedir. Bazı bilim adamları sarımsağı, 
önümüzdeki yılların mucizevî bitkisi olarak tarif etmektedir. 
 

Kimyevî terkibi: Gıda olarak tüketilen sarımsak yumrusunda, şekerlerden sakka-
roz ve glikoz; vitaminlerinden A, B, C, ve E; eterik uçucu yağlardan alliin, allicin, ve 
ajoen depo edilmiştir. 100 g sarımsağın, 136 kcal enerji, 6,1 g protein, 0,1 g yağ, 38 
mg kalsiyum, 134 mg fosfor, 1,4 mg demir, 0,2 mg B1, 0,08 mg B2, 0,6 mg niasin 
ve 14 mg C vitamini ihtiva ettiği bulunmuştur. Sarımsakta bulunan alliin, allicin, thio-
sulfinatlar, gama-glutamylcysteine peptitleri gibi çeşitli kükürt bileşikleri, insan meta-
bolizması için önemlidir. Sarımsağın kokusunu yukarıda belirtilen kükürtlü (sülfürlü) 
uçucu yağ asitleri vermektedir. Bazı kükürt bileşikleri, sarımsağın kullanıma hazır-
lanması sırasında uygulanan ezme, kesme, doğrama gibi işlemler neticesinde sen-
tez edilir. Sarımsak içinde fıtrî olarak sentezlettirilen alliin molekülü, hücre içerisin-
deki vakuollerde bulunan allicinase enzimi vasıtasıyla (sarımsağın ezilmesi netice-
sinde) allicine dönüştürülür. Allicin, sarımsağın biyolojik faydalarının oluşmasında 
vazife alan kimyevî moleküllerden biridir. Bu açıdan alliin, sarımsağın tabiî kimyevî 
bileşenlerinden iken, allicin sarımsağın mekanik olarak ezilmesi neticesi üretilen kimyevî bileşiktir.  
 

Antimikrobiyal özelliği: Araştırmalar, sarımsaktaki kimyevî bileşiklerin çeşitli mikroorganizmalara karşı antimikrobiyal tesire 
sahip kılındığını ortaya koymuştur. Meselâ uçucu yağlardan olan alliin ve onun enzimatik reaksiyonla parçalanması neticesi 
meydana gelen allicin mikroorganizmaları öldürücü hususiyetlerle donatılmıştır. Bu madde pek çok bakteri ve mantarın çoğal-
masının engellenmesinde vazifelidir. Bir başka uçucu yağ olan ajoen de, mantar öldürücü veya çoğalmalarını engelleyici tesir-
lerle donatılmıştır. Kükürt ihtiva eden bu maddelere aynı zamanda anti-tümör hususiyeti de verilmiştir. 

 

 

Sarımsak ve kan yağları: Son 20 yıldır dünya çapında önemli üniversite klinikleri tarafından sarımsak 
üzerinde takriben 2.500 araştırma ve tedavi denemesi yapılmıştır. Meselâ 32 değişik araştırmada allicin 
miktarı standart sarımsak tozu tabletlerinden günde 1-2 tane olmak üzere 16 hafta süre ile deneklere veril-
miş; sarımsağın kolesterol ve trigliseridleri düşürücü tesiri araştırılmıştır. Çalışma sonunda deneklerin ko-
lesterol seviyesinde % 6-21, trigliserid seviyelerinde ise % 11-24 arasında düşüş kaydedilmiştir. Birçok ça-
lışmada da benzer neticeler alınması, sarımsağın kanda HDL seviyesinin artmasına ve LDL seviyesinin de 
düşmesine vesile olduğu kanaatini güçlendirmiştir. 
Sarımsak kanser ve bağışıklık sistemi: Kanserin teşekkülünde ve tedavisinde bağışıklık sistemine önemli 
rol verildiğine dâir binlerce delil vardır. Bağışıklık sistemi, vücuda zarar verebilecek mikroorganizmalara 
veya herhangi bir faktöre karşı, vücudumuza yerleştirilmiş ve biz farkında olmadan işletilen bir müdafaa 
sistemidir. Bağışıklık sisteminde birçok hücre vazife almasına rağmen, bunlardan fagositler ve lenfositler en 
önemlilerindendir. Fagositler, vücudun kendisinden olmayan, yabancı olarak gördükleri her şeye saldırır. 
Fagositlerin erleri olarak tabir edilen nötrofiller, kan içinde çok hızlı hareket ederek düşmanı gördükleri za-
man amip gibi kollar uzatıp etrafını sarar ve kimyevî silâh gibi iş gören sindirim enzimlerini üzerine salgılar-
lar. Bağışıklık sisteminin herhangi bir sebeple zayıflaması durumunda, kanser hücrelerinin fark edilip, imha 
edilmesinde problemler yaşanmaya başlar. Bunun neticesinde kanser hücreleri hızla artar. Bu yüzden birçok araştırmacı, kan-
seri, bağışıklık sisteminin zayıflamasının yol açtığı bir hastalık olarak görmektedir.  
 



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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Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi 

bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak 

hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim oluna-

maz.        Mustafa Kemal ATATÜRK 

Sarımsak; vücudumuzu, kanser dahil, bütün yabancı saldırılardan korumada vazifelendirilmiş, bağışıklık sisteminin de güçlenme-

sine destek olan bileşiklerle donatılmıştır. Yapılan son çalışmalar sarımsak özünün kanserin gelişmesinin baskılanmasında rol 

aldığını ortaya koymaktadır. Meselâ sarımsak özütünün, doza bağlı olarak farelerde sarkom (yumuşak doku tümörü) hücrelerinin 

gelişmesini ve sarkom hücre metastazını inhibe ettiği (durdurduğu) gösterilmiştir. Sarımsakta bulunan ajoenin, lösemili (kan 

kanseri) hastalarda, kanserli hücrelerin ölümünü uyardığı ve hızlandırdığı ortaya konulmuştur. Sarımsağın akyuvarlarda sitokin 

üretimini baskıladığına ve iltihabî kemik hastalıklarında tedavi edici olarak kullanılabileceğine dâir çalışmalar vardır. Sarımsak, 

lifli bir ürün olduğundan kanseri tetikleyici nitrozamin gibi N-nitrozo bileşiklerinin oluşumunu azaltıcı rol oynar. Sarımsağın, 

yemek borusu, mesane, mide ve bağırsak kanserini önleyici tesirleri olduğuna dâir araştırmalar vardır. Bir çalışmada fazla sarım-

sak yemenin, bağırsak kanserine yakalanma riskini % 35 düşürdüğü bulunmuştur. Dünyada sarımsağın en fazla tüketildiği ülke 

Bulgaristan’dır. Bu ülkede kanser ve damar sertliğinden ölenlerin sayısı, Avrupa’ya nazaran 6-7; ABD’ye nazaran 10 misli daha 

düşüktür. İsveç hükümeti çocuk felcine karşı koruyucu özelliği olduğu için, okula giden çocuklara yıllardır sarımsak yedirme 

gayreti içindedir.  

Kullanma şekli:  

Sarımsak taze veya kurutulmuş olarak kullanılabileceği gibi, kokusuz sarımsak tableti olarak da kullanılabilir. Sarımsaktan âzamî 

istifade yolunun çiğnenerek yenmesi olduğu noktasında bilim adamları 

hemfikirdir. İnsanların çoğu, kokusu yüzünden sarımsağı tüketmekten 

çekinmektedir. Batı’da bilim adamları kokusu azaltılmış sarımsak tablet-

leri geliştirerek sarımsağı bir ilâç olarak tüketime sunmuş ve Batı insanı 

bunu kabullenmiştir. Kokusuz sarımsak tabletinin üretimi kokuyu veren 

sülfür bileşiklerinin klorofille maskelenmesi neticesinde gerçekleştirilmiş-

tir. Sarımsağın nahoş kokusundan çekinenlere sarımsağı, tablet şeklinde 

almaları tavsiye edilmektedir. Her gün sarımsak yemek mecburiyetini 

ortadan kaldıran tabletler, bağırsaklarda eridiği için de ağıza ve nefese 

koku vermez. Tamamlayıcı tıp açısından kalb sağlığını koruyucu tavsiye 

listesinin ilk başlarına Almanlar, sarımsak tabletlerini koymaktadır. 25 

mg’lık kokusuz sarımsak tabletleri, bir diş sarımsağa eşdeğerdir. Yemeklerle beraber günde bir veya iki defa iki tabletin çiğnen-

meden su ile birlikte alınması, koruyucu hekimlik açısından tavsiye edilmektedir. 

http://www.tgklm.gov.tr

