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-2016 yılı şubat ayında 624 numunede 2167 analiz çalışılmıştır.  

-PLANSIZ DIŞ EĞİTİM; 

Görülen lüzum üzerine, Nagihan Y. İskender,2-4 şubat 2016 tarihleri arasında Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde 

‘’Saponin Analizi, Boya Analizi’’, Nurullah İslam, 9-11 şubat 2016 tarihlerinde İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde 

‘’Histamin Analizi’’, Ahmet Yılmaz, 9-11 şubat 2016 tarihlerinde İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde ‘’Bitkisel Yağ Analizi’’ 

eğitimine katılmışlardır. 

trabzon.gidalab@gthb.gov.tr 

-TOPLANTI; 

Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, Gıda Kontrol Laboratuvarlarının yapmış olduğu analiz-

lerde kullanılan metotlarla ilgili rehber dokümanlar oluşturulması amacıyla standart çalışma talimatla-

rı oluşturulmuş, zorunlu verifikasyon çalışmaları belirlenmiş, validasyon ve verifikasyon talimatları 

oluşturulmuş olup hazırlanmış olan taslak dokümanların incelenmesi, analiz birimlerinin koordinas-

yonunun sağlanması amacıyla Bakanlığımızda toplantılar tertip edilmiştir. Müdürlüğümüzden, 8-12 

şubat 2016 tarihlerinde fiziksel analizler için Gülcan Özdoğan, 15-19 şubat 2016 tarihlerinde Kimya-

sal analizler için Sevda Cavrar, 22-26 şubat 2016 tarihlerinde Mikrobiyolojik analizler için Emine 

Meral, 29 şubat-4 mart 2016 tarihlerinde Katkı analizleri için Nagihan Y. İskender toplantılara iştirak 

etmişlerdir. 

-ORTAK AKIL TOPLANTISI; 

Karadeniz Bölgesel Bakanlık Koordinasyon ve Sektörel Ortak Akıl Toplantısı Trabzon ilinde gerçekleştirildi. 26-27 Şubat 2016 tarihinde 

gerçekleştirilen toplantıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik’in başkanlığında Bakan Yardımcısı Mehmet DANİŞ, 

Bakanlık Müsteşarı Dr. Nusret YAZICI, Müsteşar Yardımcısı Ni-

hat PAKDİL ve ana hizmet birimleri, bağlı ve ilgili hizmet birimle-

rimizin Genel Müdürleri ile Karadeniz Bölgesinde yer alan 16 ilin İl 

Müdürleri, Araştırma Enstitüleri, Gıda Kontrol Laboratuvarları ve 

Zirai Karantina Müdürleri katıldı. 

Toplantıya ayrıca, Üniversite temsilcileri, Fiskobirlik, TMO, Ziraat 

Odaları, ZMO, VHO, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Trabzon Tica-

ret Borsası, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Tarımsal Kalkınma 

Kooperatifleri ve Birlik temsilcilerinin yanı sıra büyük işletme sa-

hipleri ve çiftçiler katıldı. 

Sayın Bakan Faruk ÇELİK, konuşmasında; çiftçiyi ve üreticiyi daha 

bilinçli hale getirmek için çalıştıklarını belirterek bütün Bakanlık 

personelimiz tarlayla, toprakla, hayvanla buluşmalı dedi. 

-ZİYARET; 

Ortak Akıl Toplantısı için Trabzon iline gelen Müsteşar Yardımcısı Nihat PAKDİL , Gıda Kontrol Genel Müdürü vekili Muharrem Sel-

çuk, Destek Hizmetleri Daire Başkan Vekili  Vedat ÇATAKCI Müdürlüğümüzü ziyaret ederek, Müdürlüğümüzdeki faaliyetlerle ilgili 

bilgiler aldılar. 

-ATAMA; 

Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri MYO’ nda öğretim görevlisi olarak görev yapan gıda mühendisi Servet KARAÇINAR Müdürlüğümüze 

atanmıştır. Oryantasyon eğitiminin ardından kimyasal analizler laboratuvar birimine görevlendirmesi yapılmıştır. Ailemize yeni katılan 

arkadaşımıza hayırlı olsun dileklerimizle başarılar dileriz.  
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KIRMIZI MEYVELER 

Böğürtlen, Ahududu ve Karadut  

Kırmızı renkteki meyveler, likopen ihtiva etmektedir. Likopen, kırmızı meyvelerde doğal alarak bulunan karoten familyasına ait 

kırmızı renkli bir pigmenttir. Yapılan araştırmalara göre, likopenin kansere karşı güçlü bir savunucu olduğunu göstermektedir Uz-

manlar, özellikle prostat ve göğüs kanserinden korunma için likopen içeren besinlerin tüketilmesini tavsiye etmektedir. Böğürtlen, 

ahududu ve karadut, Türkiye’de üretimi yapılan ve değeri son yıllarda anlaşılan 

en önemli kırmızı meyvelerimizdendir. 

 Böğürtlen ağacı çalı görünümünde ve dikenli bir bitkidir, genelliklede 

dağ eteklerinde yetişmektedir. Böğürtlen meyvesi ham iken kırmızı renkli olup, 

olgunlaştıkça rengi koyulaşmaktadır. Böğürtlen yaz aylarında yetişmekte, reçel 

marmelat olarak da tüm mevsim tüketilebilmektedir. Yaprakları ile çay yapılmak-

ta ve kabızlığa iyi gelmektedir. Fakat karaciğer hastalarının bu çayı aşırı tüketme-

leri önerilmemektedir. Böğürtlen C ve B vitamini bakımından çok zengindir. Hafızayı dinç tutmada önemli bir 

yiyecektir.  

 Ahududu, Frambuaz olarak da bilinmektedir. Kırmızı renkte meyvesi olan bir bitkidir. Bu meyvede 

böğürtlen gibi dağ eteklerinde kendiliğinden de yetiştiği bilinmektedir. Ahududu da kabızlığa iyi gelmekte, 

idrar söktürmektedir. Vücudu dinç tutmaktadır. Diyabete iyi gelmekte ve ateş düşürücü etki göstermektedir. 

 Karadut, diğer iki meyveden farklı küçük çalılarda değil, boyları 8-10 m’yi bulan ağaçlarda yetişmektedir. İlginçtir ki kara-

dut bitkisi böceklenmeyen tek organik bitki çeşitidir. Karadut da B ve C vitaminlerinde 

zengin bir kaynaktır. Halsizliğe yorgunluğa iyi gelmektedir. Ham halde fazla tüketilirse 

kabızlığa neden olmaktadır. Kansızlığa iyi gelmektedir. 

 Bu üç meyvede yapılarında bulunan bileşikler (ellagik asit, siyanidin vb.) nedeniy-

le antikanserojendirler. Yapılan araştırmalarda kanser ve tümör hücrelerinin gelişimini 

engellediği ve hatta küçülttüğü bulunmuştur. Aldığımız besinlerin vücudumuzda yanarak 

enerjiye dönüşmesi sırasında serbest radikal diye bilinen toksinler açığa çıkar. Bu oksidan özellikli serbest radikallerin önemli bir 

kısmı bağırsaklar, böbrekler, ter bezleri ve akciğerlerle dışarı atılır. Ancak dışarı atılmayan serbest radikal, hücre zarlarına yapışarak, 

onların yıpranmasına, yaşlanmasına, hatta DNAsını bozarak kanserojen bir özellik kazanmasına yol açar. Oksidasyonun artması, 

bağışıklık sistemine de zarar vererek, vücut direncini zayıf düşürür. Bu zararlı toksinleri dışarı atmak için vücudumuz  ilave antiok-

sidan güçlere gereksinim duyar. Kırmızı renkteki meyveler çok iyi bir antioksidan kaynağıdır. Ayrıca bu üç meyve ağızda oluşan 

yaralara, diş eti iltihaplarına çok iyi gelmektedir. Özellikle kış aylarında çok görülen bu iltihaplar için herkesin buzluğunda bir kava-

noz böğürtlen, ahududu ya da karadut bulundurması önerilmektedir. İnanılmaz hızlı etki göstererek sızıları dindirmektedirler. Bu 

meyveler cilt içinde çok faydalıdırlar bu nedenle kozmetik sanayinde de kullanım alanı bulmuşlardır. İçerdikleri antosiyaninlerden 

dolayı şeker hastalığına karşı da koruyucu görev görürler. 

 Böğürtlen, ahududu ve karadut dondurulduklarında lezzetlerini kaybetmedikleri için pastacılık sektöründe kendilerine 

önemli bir yer edinmişlerdir. Son yıllarda bu meyvelerin üretimi Bakanlık tarafından da teşvik almakta ve giderek yaygınlaşmakta-

dır.   

Kaynak:www.gidagundemi.com                                                                                                    Işıl GÜVEN KABAOĞLU 

                                                                                                                                                          Gıda Mühendisi 
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Hakiki Zeytinyağı Nasıl Anlaşılır? 

 

 İnsan sağlığı için sayısız faydası olan zeytinyağını satın alırken gerçek olup olmadığını bilmemiz çok önemlidir. Zeytinyağı-

nın gerçek olup olmadığı nasıl anlaşılır, bunun için bazı pratik yöntemler vardır. Bunlardan bazı aşağıda sıralanmıştır. 

Pratik Yöntemler: 

Satın almış olduğunuz zeytinyağını buzdolabına koyduğunuzda do-

nuyorsa bu hakiki olduğunu gösterir. Eğer donmayan kısımları varsa, 

bu da katkılı olduğu anlamına gelir. 

Zeytinyağının meyvemsi ve taze bir kokusu olmalıdır. 

Zeytinyağını yutarken kendine özgü aroması genzinize yayılmalı, 

diliniz arkasında bir acılık hissedilmeli ve bu acılık bir süre sonra 

geçmelidir. 

Hakiki zeytinyağının 3 özelliği vardır:  

Burukluk, Yakıcılık ve Aroma. 

 Zeytinyağının maliyeti diğer birçok yağa oranla daha yüksektir. Bu sebeple çok ucuz olan zeytinyağlarına şüphe ile yakla-

şılmalıdır. Hakiki zeytinyağının belirli bir maliyeti vardır ve bunun altında satılabilmesi de mümkün değildir. 

Gerçek zeytinyağı kabarcık kabarcık olarak üste çıkmalıdır. Bir süre sonra kalıp haline gelebilir, o zaman da yandan bakıldığında 

düz bir hatta görülmelidir. 

 Zeytinyağını kokladığınızda kötü ve ağır bir koku alıyorsanız, tattığınızda çok tatlı ise veya herhangi bir acılık yoksa, ye-

mek borunuza doğru bir yanma oluyorsa ya da yemek sonrası mide yanması yaşıyorsanız aldığınız ürün gerçek olmayabilir.  

Zeytinyağının rengine bakarak hakiki olup olmadığı anlaşılamaz. 

Zeytinyağı Üretiminde Yapılan Bazı Hileler: 

 Kanola yağının yapısı zeytinyağı ile aynıdır. Fakat kanola yağının kokusu ve rengi yoktur. Bu sebeple zeytin ağacının yap-

rakları ile aroma elde edilip kanola yağının içine karıştırılmakta ve böylece zeytinyağından ayırt edilmesi imkansız hale gelmektedir. 

Asidik derecesi 8 olan yağlar ısıtılıp yüksek derecede asit oranı 1’e kadar indirilmekte ve sızma şeklinde piyasaya sürülmektedir. Bu 

oldukça tehlikelidir ve uzun vadeli tüketimde kansere dahi sebep olabilmektedir. 

Zeytinyağının maliyetinin yüksek olması sebebiyle içerisine pamuk yağı, ayçiçeği yağı ya da fındık yağı gibi daha ucuz yağlar karıştı-

rılmaktadır. Böylece miktar arttırılıp, maliyet azaltılmış olmaktadır. 

Zeytinyağı Hakkında Bilinmesi Gereken Bazı Bilgiler: 

 Zeytinyağı üretiminde farklı bahçelerin zeytinleri karıştırılmamalıdır. 

 Zeytinyağı üretiminde kullanılacak zeytinler tek tek elle toplanmalıdır. 

 Zeytinler toplandıktan sonra kısa süre içerisinde sıkıma götürülmelidir. Bu süre zeytinyağı kalitesinde önemli bir faktördür. 

 Yağ kaliteli olsa da pet şişelerde ve güneş ışığı altında bekletiliyorsa çok kısa sürede bozulacaktır. 

 Zeytinyağı doğrudan güneş ışığı görmeyen ve serin olan yerlerde, ağzı kapalı bir şekilde muhafaza edilmelidir. 

 Zeytinyağının raf ömrü yaklaşık 18 aydır. 

 Zeytinyağı ağırlıklı olarak Ege ve Marmara’da kullanılmaktadır. Buna karşın, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç 

Anadolu’da zeytinyağı kullanımı çok düşüktür. 
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 Sızma zeytinyağı taş baskı ile elde edilmektedir ve bu sebeple içerisindeki besleyici unsurlar zarar görmemektedir. Riviera 

zeytinyağında ise daha fazla yağ çıkartmak için basınç ve yüksek sıcaklık uygulanmaktadır. Bunun sonucunda ise neredeyse tüm 

olumlu özellikler kaybolmakta, hatta zararları olmaktadır. 

Zeytinyağı; kabızlık, kansızlık, gut hastalığı, yüksek tansiyon, deri çatlamaları, kolestrol ve damar sertliği gibi rahatsızlıklara iyi gel-

mektedir. 

Zeytinyağının sindirimi diğer yağlara oranla daha kolaydır. 

Çocuklarda zeytinyağı tüketimi beyin ve kemik gelişimini desteklemektedir. 

Kolestrolde en düşük oran zeytinyağını yoğun olarak kullanan Ayvalık civarındadır. 

Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi yoğun zeytinyağı tüketen ülkelerde kalp ve damar hastalıkları oranı daha düşüktür. 

Bir ziyafet öncesi ve sonrası alacağınız bir kaşık zeytinyağı karışık içkilerden doğacak sarhoşluğu azaltır ve hazmı kolaylaştırır. 

Kabızlık problemi yaşayan kişilerin sabah aç karnına 1-2 kaşık zeytinyağı tüketmesi faydalı olabilir. 

Zeytinyağının içerisinde A,C ve E vitaminleri ile diğer yararlı mineraller yer almaktadır. 

Zeytinyağını yüz bölgenizde sık kullanmanız sonucunda kıl kökleri kuvvetlenip yüz bölgenizde kıllanma olabilir. Bu sebeple zeytin-

yağının dengeli kullanımı çok önemlidir. 

İspanyol araştırmacılarına göre zeytinyağı tüketimi depresyon riskini azaltabilir. 

Zeytinyağı tüketimi Alzheimer riskini azaltabilir.                                                                                 Hazırlayan: 

                   Serkan SERDAR 

                       Kimyager 

http://www.onikibilgi.com/hakiki-zeytinyagi-nasil-anlasilir/ 

 

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 

1917’de Rusya’da Bolşevik ihtilali olunca, Rus ordu-

sunda büyük bir panik başladı. Geri çekilmek zorun-

da kalan Ruslarla, 18 Aralık 1917’de Erzincan Ant-

laşması yapıldı. Bu antlaşmaya Ermeniler uymayıp, 

Türkler aleyhinde katliamlara girişince, Ordu Komu-

tanı Vehip Paşa’ya ileri harekat emri verildi. 11 Şu-

bat 1918’de genel hareket emrini alan ordumuz, bir 

koldan Kafkasya üzerine ilerlerken, diğer koldan 

Trabzon’lu Albay Hamdi Bey (Pirselimoğlu) komu-

tasındaki 37. Tümen; Giresun’dan 123. alay ile takvi-

ye edilerek Trabzon üzerine yola çıktı. Bölgedeki 

çeteleri de temizleyerek ilerleyen birliklerimiz 14 

Şubat 1918’de Vakfıkebir’i, 18 Şubat 1918’de Akçaa-

bat’ı geri aldı. Birkaç gün içinde çevreyi düşmanlardan temizleyen birliklerimiz 24 Şubat 1918 tarihinde Trabzon’a girdi. 

Trabzon’un ve Trabzon’lunun 2 yıla yaklaşan esaret ve muhacirlik çilesi sona erdi. Osmanlı Devleti, Brest-Litovsk Anlaşması ile 

doğudaki topraklarını istiladan kurtardı. Ancak Trabzon, kurtuluşun sevincini tadamadı. Zira hicretten dönen halkı harabeye dö-

nen Trabzon’da yoksulluk ve sefalet bekliyordu. Buna rağmen yüzyıllarca önce Türkler tarafından camiye çevrilmiş olan eski kilise-

ler de namaz kılınması yasaklandı ve binalar Rumlara verildi. Türk matbaalarından yararlanarak “Trapezuntsıy Veyenny Lisok 

(Trabzon Askerî Gazetesi)” adında Rusça bir gazete çıkarıldı. Bu gazete 1916-1917 yılları arasında Rusça dört ay boyunca yayım-

landı. Bu dönemin en kötü olayı, Rusların vilayet arşivini imha etmeleri olmuştur. 

24 Şubat 1918 Trabzon’un Kurtuluşu 


