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TURKLAB Bülten                                          2016 Temmuz-Ağustos-Eylül 

 

 

 

 
Analitik Metot Validasyonu Eğitimi 12-13 Temmuz 2016 

TURKLAB Akademi ; 12-13 Temmuz 2016 tarihinde Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü -İstanbul 
adresinde  “Analitik Metot Validasyonu” eğitimini başarı ile gerçekleştirdi. 
 

        
 

       *** 

TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Eğitimi 
 20-21 Temmuz 2016 

TURKLAB Akademi olarak; 20-21 Temmuz 2016 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi Ar-ge ve Analiz Merkez 
Laboratuvarı-İstanbul adresinde TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için 
Genel Şartlar eğitimi başarı ile gerçekleştirildi. 
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TS ISO/IEC 17020 Eğitimi 04-05 Ağustos 2016 

TURKLAB Akademi olarak;  04-05 Ağustos 2016 tarihlerinde  Oxigen Analiz Laboratuvar Hizmetleri personeline 
özel verilen “TS ISO/IEC 17020 Uygunluk Değerlendirmesi-Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının 
Çalıştırılmaları için şartlar” eğitimi başarı ile gerçekleştirildi. 

Oxigen Analiz Laboratuvar çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız 

 

       *** 

Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi 09-10 Ağustos 2016 

 TURKLAB Akademi ; 09-10 Ağustos 2016 tarihinde Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü -İstanbul 
adresinde  “Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği” eğitimi başarı ile gerçekleştirdi. 
Eğitime katılım tüm katılımcılara teşekkürlerimizi sunarız. 
 

        

 

Gıda Komite Toplantısı yapıldı. 27 Temmuz 2016 
27 Temmuz 2016, tarihinde Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge ve Analiz Merkez Laboratuvarları toplantı salonunda 
laboratuvarların yoğun katılımı ile Gıda Komite toplantısı gerçekleştirildi. 

    

 



TURKLAB Bülten  Sayı: 3 
 

 3 

 

 

TÜRKAK TURKLAB’ı “TÜRKAK 2017 -2021 Stratejik Plan Çalışması” için ön bilgi toplamak amacı ile ziyaret 
etti. 20 Haziran 2016 

TÜRKAK genel Sekreter Yardımcısı Sayın Kayıhan Cabıoğlu tarafından derneğimiz ziyaret edildi. “TÜRKAK 2017-
2021 Stratejik Plan Çalışması”, için  20 Haziran 2016, Pazartesi günü  TURKLAB’ın görüş ve önerilerini almak 
üzere İstanbul’a gelerek TURKLAB’ı ziyarette bulundu. Toplantıya Derneğimizi temsile Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Neşe Güneş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Hüsrev ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın 
Halit Karaboğa katılım sağladı. Üyelerimizin sorunları ve sektörün TÜRKAK’tan beklentilerin görüşüldüğü şeffaf, 
verimli ve başarılı toplantı gerçekleşti. 

 

 

 

TURKLAB, “TÜRKAK Kamu Paydaşları Toplantısına” Katılım Sağladı, 23 Haziran 2016 

 “TÜRKAK Kamu Paydaşları Toplantısına” Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Neşe Güneş katılımı sağlanmıştır. 
Akreditasyonun kamusal düzenlemelerde etkin kullanılması için farkındalık oluşturma toplantısında TÜRKAK’ın 
moderatörlüğünde Ekonomi Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
yetkililerince sunumlar yapıldı. Yetkili otoritelerin uygulamaları tartışılmıştır. 

Toplantı sonrası TÜRKAK’ın ev sahipliğinde katılımcılarla iftar yemeği organize edilmiştir.  

 

 

 

“TÜRKAK - TURKLAB Denetçi Harmonizasyonu Projesi” Başlangıç Toplantısı (Kick off Meeting) Yapıldı. 27 
Haziran 2016 

21 Nisan 2016 tarihinde  East Kilbride, Scotland EUROLAB Genel Kurulunda  TURKLAB’ın 
liderliğinde/yönetiminde (led) TCQA Çalışma Komitesinin ‘Harmonisation of Assessors’ Projesi  başlatılması 
kararı alınmıştı.  The aim of the project is to address the lack of harmonisation of assessors at the European 
level. 

27 Haziran 2016 Tarihinde  “TÜRKAK - TURKLAB Denetçi Harmonizasyonu Projesi” başlangıç toplantısı TÜRKAK 
TURKLAB işbirliği ile (Kick off Meeting) TÜRKAK’ın ev sahipliğinde TÜRKAK Üst Yönetiminin katılımı ile  yapıldı. 
Toplantıya Dernek Onursal Başkanı Sayın Ömer Güzel ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Neşe Güneş katılım 
sağladı. Toplantıda, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının yaşadığı sorunlar ve Akreditasyon Kuruluşunun 
yaşadığı sorunlar değerlendirilmiş ve projenin yönetimi için eylem planı oluşturulmasına ve rehber dokümanlar 
hazırlanmasına karar verildi. Proje süresi olarak 2 yıl olarak belirlenmiştir. 

Proje için TÜRKAK ve TURKLAB prensipte anlaşmış, etkin ve verimli işbirliği için iyi niyet beyanı bildirmişlerdir. 

 

 
 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziyaret Edildi. 22 Temmuz 2016 

TURKLAB olarak, Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil ile yapmış olduğumuz görüşmede; Haziran ayında 
yayınlanan “Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelerin İthalat Uygulama Talimatı”na göre  ithal edilen 
ürünlerin analize alınma sıklığını azaltılmasının gıda güvenilirliğine etkilerine dair kaygılarımızı bildirdik. 
Özellikle bu durumda ülkemize analiz edilmeden giren ayıplı bir ürün veya hammaddenin ülkemize girdikten 
sonra tüketiciler tarafından tüketilmesi sonucunda halk sağlığına negatif katkıları olacağı ve Bakanlığımızın bu 
konuda prestijini sarsabileceği aktarılmıştır. Toplantı sonunda Sayın Pakdil, bu konu ile ilgileneceğini belirtti 
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TURKLAB, “TÜRKAK 2017 -2021 Stratejik Plan Çalışması” Kapsamında Dış Paydaş Çalıştayına Katkı 

Sağladı – 28 Temmuz 2016 

 

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2017-2021 stratejik plan hazırlık çalışmaları kapsamında TÜRKAK paydaş 
kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinden oluşan yaklaşık 75 
kişinin katılımıyla  “2017-2021 TÜRKAK Stratejik Planı Dış Paydaş Çalıştayı” 28.07.2016 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirildi.  

TURKLAB,  “Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 2017-2021 Stratejik Plan” hazırlık çalışmasına TURKLAB 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Neşe Güneş katılımı ile temsil edilmiştir. Çalıştayda aşağıdaki hususlara ilişkin 
dernek görüş ve politikalarına uygun katkı sağlanmıştır. 

 TÜRKAK akreditasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetlerinin geliştirilmesi için yapılabilecek 
çalışmalar, 

 TÜRKAK ile işbirliğinde karşılaşılan sorunlar ve iyileştirilme alanları,  

 Önümüzdeki dönemde geliştirilebilecek potansiyel işbirlikleri, 

 TÜRKAK marka bilinirliğinin artırılması için öngörülen çalışmalar, 

 Akreditasyon konusunda toplumda farkındalığın artırılması amacıyla yapılacak çalışmalar 

Çalıştayın çıktısı olarak, ulusal ve küresel gelişmelerin TÜRKAK faaliyetlerine etkisi değerlendirilmiş, 
TÜRKAK faaliyet alanındaki yapısal ve yasal kısıtlar tanımlanmış ve elde edilen çıktılar uzun vadeli bakış 
açısı ile olması gereken stratejik kurgunun tespiti ve odaklanılacak öncelikli alanların belirlenmesi 
konularında stratejik plana girdi oluşturmasına karar verilmiştir. 
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TR 13 IB AG 03 AB Eşleştirme Projesi’nin açılış toplantısı gerçekleşti 26 Temmuz 2016 

 

 

 

Türkiye-AB katılım öncesi mali işbirliği kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Fransa Tarım, Gıda ve 
Ormancılık Bakanlığı ve Macaristan Ulusal Gıda Zinciri Güvenliği Dairesi tarafından ortaklaşa yürütülen ‘Resmi 
Kontroller, Hayvan Refahı, Zoonozlar ve Hayvansal Yan Ürünlere İlişkin Kapasitenin Geliştirilmesi’ TR 13 IB AG 
03 AB Eşleştirme Projesi’nin açılış toplantısı 26 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirildi. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr.Nihat Pakdil’in açılış konuşmasını yaptığı toplantıya 
TURKLAB’ı  temsilen Gıda Komite Başkanımız Tolga Tellibayraktar katılım sağlamıştır.  

Eşleştirme projesi kapsamında AB ile tam uyumlu denetim prosedürlerinin ve çok yıllık ulusal kontrol planının 
hazırlanması ile gıda ve yem güvenirliği konularında resmi kontrollerde görevli bin 400 personele AB mevzuatı, 
uygulamaları ve laboratuvar analizleri konularında eğitim verilecek olup, proje  2018 Mayıs ayına kadar 
sürecektir. Projenin 100 bin Eurosu Türkiye'den olmak üzere toplam bütçesi 2 milyon Euro olacaktır. 

 

 

 

 

Aramıza Yeni Katılan Laboratuvar 
 
 Lotus Analiz Gıda Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. 
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Üyelerimizin Yazılarına Açık Bölüm 
 

 

Türkiye’de Yeterlilik Testleri 

 
 

 Erkan BAYSAL 
İZAYDAŞ Laboratuvar Şefi, Yeterlilik Testi Koordinatörü 

Türkiye’de Yeterlilik Testleri…  

İZAYDAŞ Laboratuvarı olarak 2008 yılında öncelikli iki hedef belirlemiştik: Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik 
Belgesi almak ve TS EN ISO/IEC 17025 standardından akredite olmak.  Bu amaçla çıktığımız yolda gördük ki 
akreditasyon sürecinde izlenebilirlik ve sürekli iyileştirme konuları oldukça öne çıkmaktaydı. Akreditasyon 
çalışmalarımız hızla devam ederken TS EN ISO/IEC 17025 standardının gereği olan yeterlilik testine katılım ve 
Sertifikalı Referans Malzeme (CRM) kullanımı için ayırdığımız bütçemiz oldukça ciddi rakamlara ulaşmaktaydı.  
Bir yandan deney alanındaki faaliyetlerimiz sürerken diğer yandan da bu faaliyetler esnasında ülkemizden her 
yıl yurtdışına giden milyonlarca Euro değerindeki ekonomik kaybımız her zaman aklımızın bir köşesinde önemli 
bir soru işareti olarak yerini korumuştur…  
 
2013 yılında bir denetim esnasında Denetim Ekibinin kapanış toplantısında belirttiği bir öneri İZAYDAŞ 
Laboratuvarı olarak kendimize yeni bir hedef belirlememize vesile olmuştur. “Neden Türkiye’de de çevresel 
analizlerde TS EN ISO/IEC 17043 standardından akredite bir yeterlilik testi sağlayıcısı olmasın? Neden 
Ülkemizde de Sertifikalı Referans Malzeme (CRM) üretilmesin?” Kendine sürekli gelişimi, değişimi, yeniliği ve 
sektöre öncülük edinmeyi ilke olarak benimseyen İZAYDAŞ Laboratuvarı bu amaçla çalışmalarına hızlı bir 
şekilde başlamıştır.  
 
2013 yılında başlayan çalışmalarımız esnasında Türkiye’de Akredite Deney Laboratuvarı sayısı yaklaşık 550* 
civarındayken, bugün 700 lü rakamlara ulaşmıştır. Yeterlilik Deneyi Sağlayıcıları sayısı ise İZAYDAŞ ile birlikte 
2014 yılında 3’e yükselmiştir. 
 
İnternet üzerinden yapılan ufak bir araştırma sonucunda gelişmiş dünya ülkelerinde durumun çok daha farklı 
olduğu görülmektedir (Net rakamlar ve güvenilir bilgi değildir.);  
 
İngiltere’de akredite laboratuvar sayısı : 127 (Çevre alanında faaliyet gösteren)  
Akredite YT sağlayıcısı sayısı  : 9 (Tüm alanlarda) 
 
Almanya’da akredite laboratuvar sayısı : 419 (Çevre alanında faaliyet gösteren)  
Akredite YT sağlayıcısı sayısı  : 18 (Tüm alanlarda) 
 
Hindistan’da akredite laboratuvar sayısı : 193 (Çevre alanında faaliyet gösteren)  
Akredite YT sağlayıcısı sayısı  : 11 (Tüm alanlarda) 
 
Çin’de akredite laboratuvar sayısı : 84 (Çevre alanında faaliyet gösteren)  
Akredite YT sağlayıcısı sayısı  : 49 (Tüm alanlarda) 
 
Türkiye’de akredite deney laboratuvar sayısı: 726 (Tüm alanlarda) 
Akredite YT sağlayıcısı sayısı  : 4 (Tüm alanlarda) 
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Gelişmiş ülkelerde sektörün yeterlilik testi hizmetine yöneldiği görülürken ülkemizdeki laboratuvar sayısı ile 
orantılandığında yeterlilik testi sağlayıcısının çok az olduğu, konunun gelişime son derece açık bir alan olduğu 
dikkat çekmektedir. Uluslararası arenada etkinliğimizi ve saygınlığımızı arttırmak için yeterlilik testi faaliyetleri 
ve CRM üretimi ilgili kuruluşlar tarafından detaylı bir şekilde irdelenmelidir. Laboratuvarların bu yöndeki 
faaliyetleri desteklenmelidir. 
 
Tüm laboratuvarların ortak faaliyet alanlarında en çok kullandıkları yeterlilik testi sağlayıcıları, düzenledikleri 
tur sayıları, katılım ücretleri ve katılımcı sayısına bakıldığında ülkemizden yurtdışına aktarılan maddi 
kaynakların ne boyutta olduğunu tahmin etmek çok da zor olmasa gerek. Buna laboratuvarların sıklıkla 
kullandıkları CRM leri de eklediğinizde oluşan bütçenin hacmi çok daha ciddi rakamlara ulaşmaktadır. Bir 
laboratuvar normal şartlarda aynı kapsamdaki yeterlilik testi turuna 4 yılda bir defa katılım sağlarken, CRM leri 
her yıl yenilediğini düşündüğünüzde oluşan mali tablo çok daha endişe verici boyutlara çıkacaktır. Ayrıca, 
yeterlilik testleri sonunda elde edilen numunelerin kontrol numunesi olarak ulusal ve uluslararası platformda 
alıcı bulması yeterlilik testi sağlayıcıları için yüksek bir gelir kapısı oluşturmaktadır. Yeterlilik testi sağlayıcısının 
organizasyonlardaki tecrübesinin artması ve ISO GUIDE 34 – ISO GUIDE 35 standartlarının şartlarını sağlaması 
durumunda ise Sertifikalı Referans Kimyasal (CRM) üretebilmeleri de olasıdır. CRM’lerin satış fiyatları ve karlılık 
oranları ise kontrol numunelerine göre oldukça yüksektir.  
 
Laboratuvarın ticari faaliyetini devam ettirebilmek, hem ulusal hem de uluslararası arenada yüksek saygınlığını 
ifade etmek, müşterilere güvenilir deney, analiz ve kalibrasyon hizmetlerini belirleme ve seçmede kolay bir 
yöntem sunmak, düzenledikleri deney raporlarının saygınlık ve güvenilirliğin göstergesi olması,  geniş bir 
müşteri kitlesi sağlamak ve genellikle yasal gereklilikleri yerine getirmek için TS EN ISO/IEC 17025 gibi kalite 
yönetim sistemlerinden akredite olmaları neredeyse zorunluk halini almışken, diğer yandan akreditasyonu 
sürdürmek, akredite olmak istedikleri ve oldukları kapsamla ilgili karşılaştırma ve yeterlilik testleri 
programlarına iştirak ederek başarılı sonuçlar almaları ve düzenli olarak Sertifikalı Referans Malzeme 
kullanmaları da TS EN ISO/IEC 17025 standardının bir gereğidir.  
 

LAK mı, YT mi?  

Yeterlilik testi çalışmaları esnasında gördük ki, yeterlilik testi turunun başarısında, TS ISO 13528 standardına 
dayalı iyi bir istatistiksel tasarım, numune hazırlama, gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık gibi olmazsa olmazların yanı 
sıra bilgi, beceri ve tecrübeye erişmiş olmak düzenlenen turun amacına ulaşmasını sağlamak için 
vazgeçilmezlerdendir. Bir ekip çalışmasının rolü ve rolü üstlenen kişilerin yaklaşımı, testin güvenilirlik ve 
sonuçlarını doğrudan etkilemektedir.  Bu etkiler göz önünde bulundurulduğunda ister LAK, ister YT olsun, tur 
kesinlikle bu amaç için bir araya gelmiş kişilerden oluşmalıdır. Eğer gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerinden 
biri bile şüpheye düşüyorsa yapılan çalışmanın sadece zaman ve iş gücü harcanmış olmasından öte gitmeyeceği 
bilinmelidir. Mümkün olduğunca yeterlilik testi katılımları tercih edilmelidir.  Yeterlilik Testi Sağlayıcısı ticari bir 
faaliyet amacı ile organize olmuştur. Maddi olarak karşılığını aldığı bir hizmeti sunmak için oluşturulan özel bir 
yapı söz konusudur. Hizmetinin sürekliliğini sağlayabilmek, itibarını ve yasal otoritelere karşı sorumluluğunu 
korumak ve maddi girdi oluşturabilmek amacıyla katılımcılara mümkün olan en yüksek değerde rapor üretme 
gayreti olacaktır. Yeterlilik testleri organizasyonlarının, LAK organizasyonlarıyla kıyaslandığında tarafsız özelliğe 
sahip olmaları ve organizasyonu üstlenen kurumun, katılımcı laboratuvarlar ile çıkar ilişkisi olmaması 
nedeniyle, mümkün olduğunca LAK testlerinden imtina edilerek yeterlilik testlerine katılım sağlanması, 
katılımcıların üçüncü taraflara vereceği güven hissini ve itibarını arttırmada da önemli bir etkendir. İlgili yasal 
otoriteler laboratuvarların LAK testine katılımının zorunlu mu yoksa tercihinin sürekli bu yönde mi olduğunu iyi 
bir şekilde irdelemelidirler. Sürekli Yeterlilik testine katılan laboratuvara karşı olumlu yaklaşımlarını açıkça 
göstermelidirler.   
 
Ülkemizde hemen hemen tüm deney laboratuvarlarının ihtiyaç halinde çok kısa süre içerisinde kendi aralarında 
Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma (LAK) Testi düzenleyebildiği gözlemliyoruz. Öyleyse; Laboratuvarların iyi bir 
istatistik ve numune hazırlama bilgisine sahip oldukları rahatlıkla söylenebilir. Önemli olan bu bilgi ve 
tecrübenin ülkemizin menfaati için birleştirilerek, faaliyetlerin uluslararası standartlara uygun bir şekilde 
gerçekleşmesi ve sürekliliğinin sağlaması amaç olmalıdır.  
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Yeterlilik Testine katılım ve CRM kullanımı zorunluluk mu olmalı?...  

Bir yeterlilik testi turunun asıl amacı, ISO 17043 standardında belirtildiği üzere turu düzenleyen kuruluşun ticari 
beklentisinden önce, “katılım sağlayan laboratuvarların toplam kalitelerini yükseltmek olmalı. Bu amaçla 
standardın ön gördüğü şekilde katılımcılara geri beslemelerde bulunarak öneri ve tavsiyeler sunmalıdır. 
Mümkün olduğunda katılımcıların bir araya gelerek test sonuçlarının değerlendirilmesi sağlanmalıdır.” 
Ülkemizde laboratuvar sektörü, ciddi bir tecrübe ve bilgi birikimine sahiptir. Güçlü bir yeterlilik testi çalışması 
ile laboratuvarların durumu gözden geçirilebilir, iyileştirme alanları belirlenebilir. Ortaya çıkan bu birikim ise 
aynı amaç için kullanarak paylaşıldığında toplam kalitenin artması kaçınılmazdır.  
 
2016 yılının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde halen yeterlilik testi bulamıyorum, CRM pahalı gibi söylemler 
aslında bizim yapmadıklarımızın karşımıza çıkmasından başka bir şey değildir. Ülkemizde bir telefon ile 
rahatlıkla erişebildiğiniz birçok yeterlilik testi sağlayıcısı ve sipariş verdiğinizde CRM in 2 günde elinize ulaşması 
hayal olmamalıdır. Yeterlilik testleri ve CRM temini yerli olarak üretilerek maliyetler düştüğünde 
laboratuvarların kullanımları ve erişim kolaylıkları artacaktır.  
 
Yeterlilik testi katılımı, standardın gereği değil rutin işleyişin bir parçası olarak laboratuvarların kalite 
sisteminde yerini almalıdır. Belirli periyotlarda yeterlilik testi turu katılımcıları bir araya gelerek sonuçları 
değerlendirmeli, test esnasında edinilen zorluk ve tecrübeler paylaşılmalı, olumsuz sonuç alan laboratuvara 
öneri ve tavsiyelerde bulunulmalı, bir sonraki test ile sonuçları, geçmiş turlar ile mukayese edilmelidir. Yeterlilik 
testleri sonrasında elde edilen sonuçlar her laboratuvar için iyi bir iyileştirme fırsatı olarak nitelendirilmeli, CRM 
kullanımı teşvik edilmeli ve arttırılmalıdır.  Yeterlilik Testi Turundan başarısız olan katılımcıların yargılanması 
yerine, iyi sonuç alan laboratuvarın motivasyonu arttırıcı ve özendirici rolünün vurgulandığı, bir yarışma 
niteliğinde olmalıdır.     
 

Bir hayalimiz var… 

Martin Luther King’in, 28 Ağustos 1963’te yaklaşık 200 bin kişiye hitap ettiği konuşmasının başlığı hemen 
hemen herkesçe bilinir. “I have a dream (Bir hayalim var)” diye başlar.. Bizler bu kadar geniş kitlelere 
ulaşamayacağız belki ama bizim de hayallerimiz var.  
 
“İnanıyoruz ki; hep birlikte Ülkemizin laboratuvar faaliyetleri alanında da yurt dışındaki rakipleri ile rekabet 
edebilecek seviyede olduğunu ispat ederek, uluslararası platformda güven, itibar ve saygınlığını arttırarak 
kendimize yeni pazar alanları oluşturacağız."  
 
“İnanıyoruz ki bir gün, Türkiye’de onlarca yeterlilik testi sağlayıcısı uluslararası platformda hizmet verecek, 
kendi yasal mevzuatlarımıza uygun kapsam ve değerlerde CRM ler üretilecek.” 

 
 
 
 

İzaydaş hediyesi tohumun yeni hali. 
Büyük saksıda Benjamine arkadaş oldu, 
dallarına tırmanıyor.  
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Çeşitli Bilgiler 

 

Kontrol ve denetim noktaları kuruluyor 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının, 
Kontrol ve Denetim Noktalarının Kurulmasına ve 
İşletilmesine İlişkin Usul Esaslar Hakkında Tebliği, 
Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Belediyeler tarafından sebze ve meyve ticaretine 
yönelik gerekli denetimlerin yapılabilmesi için, il ve ilçe 
merkezlerinin giriş ve çıkışları ile şehirlerarası yollarda 
kontrol ve denetim noktaları kurulacak. 

 
 

Sebze ve meyvelerin ticaretinde kullanılacak künyelere ilişkin usul ve esaslar belirlendi 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Sebze ve Meyvelerin 
Toptan ve Perakende Ticaretinde Kullanılacak Künyelere 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği Resmi Gazete' de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Künyeler, sistem üzerinden tekli, çoklu veya etiket 
formatında basılacak. Künyelerde, ürünün üretim veya ithal 
edilmişse ithal tarihi, adı, cinsi ve türü, ülkeye girdiği 
gümrük kapısının bulunduğu yer, gideceği yer, üretici 
bilgileri, miktarı, araç bilgileri, sertifika bilgileri ve 
bakanlıkça uygun görülecek diğer bilgiler yer alacak. 

Organik tarım faaliyetleri esaslarına uygun olarak üretilen ürünler ile iyi tarım uygulamaları kapsamında 
sertifikalandırılan ürünler için de yine künye ile satış yapılması zorunlu olacak. 
Ürünle ilgili künyelerin, üzerindeki bilgilerin okunabilir ve sorgulanabilir punto büyüklüğünde ve aralığında 
basılması gerekecek. 

 
 
Sucuk içinde at etini saptıyor 

Bento Lab kitinde bir gıda ürünündeki kalıtım bilgileri 
çeşitli örneklerde incelenebiliyor. Gıda ürünündeki 
içerikler kontrol edilebiliyor. Örneğin sucuğun içindeki at 
eti tespit edilebiliyor. 

Kit içinde örnekteki maddeleri ayrıştırmaya yarayan bir 
santrifüj, DNA nın kopyalanması sırasında gerekli sıcaklığı 
sağlayan peltier, sonucun okunabildiği aydınlatmalı  
elektrofez haznesi var.         www.bento.bio 
 
 

İnsanlık hafızası DNA’lara emanet 

Washington Üniversitesi bilim adamları, Microsoft ve kimi moleküler biyologlar ile laboratuvarda geliştirdikleri 
bir test tüpündeki tek bir sentetik DNA hücresi içine, OK Go isimli sanatçının ‘This Too Shall Pass’ adlı HD 
videosunun yanı sıra, 100 kitaplık bilgi birikimi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin birden fazla dilde 
çevirisini nakletmeyi başardı. Keşfin, dünyada giderek artan ve şimdilik flash sürücüler ile DVD’lerle sınırlı 
kütüphane verilerinin depolanması adına önemli bir aşama olduğuna dikkat çekiliyor. 
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Güneşlenme  

Yazın kumsallar kalabalıktır, denize giren azdır. Çokça insan deniz kıyısında veya havuz kenarında güneşlenmeyi 
tercih eder. Peki neden güneşleniriz. Genelde esmerleşmek için. Esmerlik günümüzde zenginlik belirtisidir. 

Sanayi dönemi öncesi, insanların tarlada çalıştığı zamanlar, işçiler güneş altında kavrulur, 
kararırlardı. Zenginler ise kendilerini güneşten koruyacak şekilde, ışığı yansıtan beyaz kıyafetler 
giyer, beyaz güneş şemsiyesi taşırlardı. Önemli toplantılara yüzlerini beyaz pudralayarak giderlerdi. 

Sanayi devrimi sonrası fabrikalarda ışık girmeyen ortamlarda çalışmaya başlayan insanlar beyaz 
kaldılar. Bu sefer zenginler esmerleşmeyi tercih ettiler, bu günümüzde de devam ediyor.  

Orta çağda, zenginlerin yaşadığı şatoların bahçelerine karanlık oda yaptırmak yaygındı. Işık girmeyen bu 
ortamlarda karanlık banyosu yapılabilmekteydi. Günümüzde bunların yerini solaryumlar almıştır. 

Yaz geçti, beyaz kalanlardan mısınız, orta çağda kalmışsınız. 

 

 

İnsan ömrü uzuyor mu ? 

Eski dönemlerdeki insanların yaşam süreleri ile günümüz insanı 
karşılaştırdığında, ömür uzuyor diyen çoktur. Bazı uzmanlar ise buna 
katılmıyor. 
Mezar taşlarına bakıldığında, ailede aynı soydan olanların birbirlerine 
denk sürelerde yaşadıkları görülebiliyor. Buradan da insan ömrünün 
baştan planlandığı, bunun değişmesinin pek mümkün olmadığı 
anlaşılabilir. 
İpucu verecek bir bilgi: Doğal ortamından kopartılıp kobay olarak 

laboratuvarlara alınan hayvanlar, doğadaki hemcinslerinden 3 kata kadar fazla süre yaşıyorlar. 
Bu durumda, soğuktan, sıcaktan, vahşi hayvanlardan, bulaşıcı hastalıklardan, sert kavga ve savaşlardan 
kurtulamayan insanların günümüzde korumalı, hijyen ortamda, hastalandıklarında tedavi olanaklarının 
olmasının yaşam süresini uzattığını anlayabiliriz.  

 

Endüstriyel beyaz et kıkırdak düşmanı olabilir 

Onkolog Dr. Yavuz Dizdar “Beslenme ve Hastalık İlişkisi” seminerinde, hızlı büyümeleri 
için vücutlarına antibiyotik yüklenen tavuklarda, antibiyotik toksitesine bağlı olarak 
uyluk kemiğinin gelişmediğini gösterdi. Resimde soldaki doğal yetişmiş tavuğa, sağdaki 
endüstriyel pilice ait kemikler. Uyluk kemiğinin oluşmamasının sebebi kıkırdağın 
oluşamaması. Bu bilgi doğruysa, insanlarda kolesterol korkusu yaratılarak, Yavuz Bey’ 
in dediğine göre sağlıklı olduğu hiçbir araştırmaya dayanmayan beyaz etin öne 
çıkartılması, buna karşın beyaz etin antibiyotik yüklü olması bizim eklem 
kıkırdaklarımıza ne zararlar veriyordur. Dizler başta olmak üzere, artan eklem 
şikayetlerinin önemli bir sebebi endüstriyel beyaz et olabilir mi. Beyaz et tahlilinde 
gıda laboratuvarlarına iş düşüyor. 

 

 

BÜLTENİMİZİN SAYILARINA ÜYE LABORATUVARLARIMIZDAN YAZI VE RESİMLER BEKLERİZ. 

 

 

 

Bülten 3 ayda bir yayınlanır. 

Bu sayıda emeği geçenler: Nilüfer Akkoyun, Derya Turgay, Erkan Baysal   İletişim: info@turklab.org 


