
Konu  Sh. 

BİZDEN  1 

Trans Yağ 2 

Türkiye’de Büyük Bir 

Siber Saldırı Başladı 

3 

 

Yıl:10 Sayı :112 

-2016 yılı NİSAN ayında 532 numunede 1351 analiz çalışılmıştır. .  

- EĞİTİM; 

*4-8 Nisan 2016 tarihleri arasında Bakanlık Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünde düzenlenen ‘’Mineral 

Analizleri’’ konulu eğitime Müdürlüğümüzden Samet Şahin katılmıştır. 

*Döner Sermaye mali yönetimi (bütçe, muhasebe, harcama, personel, taşınır ve vezne işlemleri) konu-

lu ‘’DMİS Eğitimi’’ ne kurumumuzdan Ali Paça ve Levent Hamzaçebi katılmışlardır. 

*21-22 Nisan 2016 tarihleri arasında Hatay Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nde düzenlenen ‘’ 

Bitkisel Yağlarda Yağ Asitleri Kompozisyonu Analizi Eğitimi’’ ne Müdürlüğümüzden Serkan Serdar 

ve Servet Karaçınar Katılmışlardır. 

*Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 09-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında Antalya ilinde düzenlenen; EBYS 

projesi, kullanıcı işlemleri, yönetim işlemleri ve evrak işlemleri konulu EBYS Eğitimine kurumumuz-

dan Levent Hamzaçebi katılmıştır. 

trabzon.gidalab@gthb.gov.tr 

-TOPLANTI, SEMİNER; 

* Genel Müdürlük binasında Mikrobiyoloji Verifikasyon Rehberi toplantısına 25-29 Nisan 2016 tari-

hinde Emine Meral katılmıştır. 

*Tarım-İş Sendikasının 25-29 Nisan 2016 tarihleri arasında Antalya ilinde düzenlemiş olduğu 

‘’Yönetici ve Temsilci Semineri’’ ne üye Levent Hamzaçebi katılmıştır. 

-ZİYARET; 

Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün resmi yazısına istinaden Gürcistan 

Tarım Bakanlığı’ndan Gıda ve Tarım Daire Başkanı T. Kalandadze, Laboratuvar Başkanı A. Gulbanı, 

Laboratuvar Gıda Araştırma Bölüm Başkanı I. Guledanı ile Konsolosluk tercümanı G. Kushıtashvılı 

oluşan bir heyet, iki ülke kurumları arasındaki olası işbirliği, teknik donanım ve akreditasyon konula-

rında bilgi almak üzere 12 Nisan 2016 tarihinde Müdürlüğümüzü ziyaret etmişlerdir. 

 

-YENİ ANALİZ; 

Katlı-Kalıntı Analizleri Labora-

tuvar Biriminde’’LC MSMS 

Cihazı İle Su Ürünlerinde His-

tamin Analizi’’ ile ilgili çalışma-

lar bitirilmiş olup ilgili labora-

tuvara çalışma dosyası gönde-

rilmiştir. 

Kötümser yanIız 

tüneIi görür, iyim-

ser tüneIin sonun-

daki ışığı görür, 

gerçekçi tüneIIe  

birIikte ışığı ve de 

geIecek treni görür. 

  J.Harris 



Sayfa 2  Trabzon Gıda Kontro l  Laboratuvar Müdür lüğü  Yı l:10 Sayı  :112  

 

TRANS YAĞ  
 Yağlar, temel olarak yağ asitleri ve gliserolün tepkimesi sonucu oluşan trigliseritlerdir. Yağ asitlerinin miktarı ve bileşimi 

gıdaların oluşumunda birçok temel özelliklerini (duyusal, lezzet, raf ömrü, besleyici değeri vb.) etkilemektedir. Gıdalarda arzu edilen 

bu özelliklerin elde edilmesi için yağlara teknolojik olarak çeşitli işlemler uygulanmaktadır. Bu işlemlerden birisi de 

“Hidrojenasyon”dur. Hidrojenasyon; yapısında çift bağ bulunduran yağ asitlerini içeren bitkisel sıvı yağların belirli koşullar altında 

katalizör eşliğinde katı hale dönüştürülmesi işlemidir. Bu işlem sonucunda trans yağ asitleri meydana gelir. 

Trans yağ, trans-izomer (E-izomer), en az bir çift bağ içeren doymamış yağ asitlerinde görülen bir geometrik izomeri çeşididir. 

 

 

 

 

Trans Yağ Asidi 

 Araştırmalar, insanların beslenme alışkanlıkları ile hastalıklar arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Belirli hasta-

lıklarla beslenme arasındaki ilişkiler araştırılırken en fazla sorgulanan gıda bileşeni/gıda maddesi yağlardır. Araştırmalarda özellikle 

yağ asitlerinin doymuş veya doymamış yapıda olmaları, cis/trans yapıda olmaları, yağların kolesterol ve esansiyel (yaşam için gerek-

li) yağ asidi içerikleri ve oksidatif stabiliteleri (oksitlenmeye karşı dayanıklılık) üzerinde durulmaktadır.  

 

 Bir gıdanın trans yağ içerip içermediğini ambalaj etiketi üzerinde bulunan “içindekiler” bölü-

münü okuyarak öğrenebilirsiniz. Bazı ambalajlarda “TRANS YAĞ” yerine “HİDROJENE NEBATİ 

YAĞ” veya “HİDROJENE BİTKİSEL YAĞ” tabirleri kullanılmaktadır ve bunların hepsi “TRANS 

YAĞ” anlamına gelmektedir. 

 AB’de henüz bir regülasyon/direktif olmamasına rağmen genel eğilim trans yağların % 

2’nin altında olmasını yönündedir. Ancak Türkiye’deki ilgili sektör kuruluşlarının girişimi netice-

sinde Türkiye’de üretimde kullanılan trans yağlar %1’den düşük olduğu takdirde, bu oranın altın-

da trans yağ içeren besinler, etiketleme tebliğine göre “TRANS YAĞ İÇERMEZ veya TRANS 

YAĞ YOKTUR” olarak kabul edilir.  

 

Trans yağların sağlığımıza etkileri: Trans yağ asitlerinin sağlık üzerinde birçok olumsuz etkileri gözlemlenmektedir. Trans yağ asitle-

rinin doymuş yağ asitleri gibi LDL (Düşük Yoğunluklu Lipoprotein) kolesterol seviyesini yükselttiği, HDL (Yüksek Yoğunluklu 

Lipoprotein) kolesterol seviyesini ise düşürdüğü, bunun sonucunda da koroner kalp hastalığı riskinin yükseldiği(“Trans” yağ asidi-

nin erime noktası “cis” formuna göre oldukça yüksek olup sindirilebilirlik sürecinin uzamasına neden olmaktadır), düşük doğum 

ağırlığına neden olduğu, anne sütü, bağışıklık sistemi ve şeker hastalığı üzerine olumsuz etkileri bulunduğu çeşitli araştırmalarla 

gösterilmiştir. 

Patates  kızartmalarında, cipslerde, krakerlerde, bisküvilerde, çikolatalarda, gofret ve benzeri besinlerde trans yağ asitlerini içeren 

yağlar kullanılmaktadır. Hazır gıdalar (fast food) bu yağların kullanıldığı en geniş alanlar içerisinde yer almaktadır. 

                                        

 

 

Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda, halk sağlığının korunması açısından günümüz yağ sanayinde; “Trans yağ asidi” içer-

meyen ürünlerin üretimine önem verilmeli, yeterli ve dengeli beslenme için, yağ asitleri konusunda tüketicilerin bilinçlendirilmesi 

gerekmektedir. 

Kaynaklar :                    Hazırlayan: 

www.vethekimder.org.tr/dergi 82(2): 15-24, 2011            Servet KARAÇINAR 

http://www.mumsad.org.tr 

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 5 (2): 133-137, 2012                                                                 Gıda Yüksek Mühendisi 
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Türkiye’de Büyük Bir Siber Saldırı Başladı 

Türkiye genelinde Ransomware isimli zararlı bir yazılımı içeren sahte faturalar gönderen hackerlar, özellikle kurumsal anlamda 

büyük bir siber saldırı başlattı. 

  

Hackerlar, gönderdikleri e-postaların içine ek olarak sahte bir fatura gönderiyor. Bu fatura açıldığında bilgisayara Ransomware adı 

verilen zararlı “fidye yazılımı” bulaşıyor. 

  

Bu saldırıya maruz kalan kişilerin cihazları ve dosyaları kilitleniyor, kulla-

nıcılar direkt olarak yandaki ekrana yönlendiriliyor. 

Daha sonra para karşılığında şifrelerin çözüleceğini belirten hackerlar, bu 

bağlamda bir para tuzağı oluşturuyorlar. 

Peki bu duruma maruz kalmamak için ne yapılmalı? 

 Öncelikle, kaynağı belli olmayan e-postaları ve ekte gönderilen 

dosyaları açmamalısınız 

 Mevcut güvenlik sistemleri kontrol edilmeli ve bu tip tehlikeli e-

postaları engelleyen çözümler kullanılmalı 

 Bu tarz tehditlere karşı kullanılan güvenlik çözümü-

nün güncellenmesi ve genel olarak sistem taraması yapılmalı. 

 

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 

Hazırlayan :  

Osman AYDIN 


