
BESLENME VE 
DİYETETİK BÖLÜM 

LABORATUVARLARI



Laboratuvarlar

1. Besin Kimyası ve Analizleri

2. Besin Hazırlama ve Pişirme Teknikleri

3. Antropometri

4. Organik Kimya
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Besin Kimyası Ve Analizleri 

Laboratuvarı

 Yenebilen bitki ve hayvan dokusu olan 
gıdaların bileşimlerinin tanımlanmasına 
yönelik kalitatif ve kantitatif testler

 Gıdalara uygulanan ön hazırlık/hazırlık, 
işleme, depolama ve dağıtım 
aşamalarında meydana gelen fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik değişiklikleri 
saptayacak olan testler

 Gıdaların temel bileşenlerinin fiziksel ve 
kimyasal özelliklerini saptamaya yönelik 
temel testler
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Besin Hazırlama Ve Pişirme 

Teknikleri Laboratuvarı

 Besinlerin hazırlanması, pişirilmesi, 
besinlerdeki makro ve mikro besin
öğelerinde oluşan değişiklikler ve
hastalıklara özel tarifeler
geliştirilmektedir.

 Besin hijyeni göz önünde
bulundurularak sağlıklı besin
hazırlama ve pişirme ilkelerinin
öğretilmesinin amaçlandığı
uygulamalar yapılmaktadır. 
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Besin Hazırlama Ve Pişirme 

Teknikleri Laboratuvarı

 Teorik derslerde öğretilen besin gruplarına 
yönelik belirli örnek uygulamalar

 Uygulamalar sonunda öğrencilerin hangi 
uygulamayı hangi amaçlarla yaptıkları, 
yapım aşamalarındaki gözlemleri

 Sağlıklı pişirme yöntemleri ve uygulama 
içerisine giren malzemelerin uygulamaya 
yapı, görünüş ve besin öğesi yönünden 
etkisinin ne olduğu detaylı olarak tartışılarak 
sağlıklı besin hazırlama ve pişirme 
yöntemlerini öğrenmeleri sağlanmatadır. 
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Antropometri Laboratuvarı

 Bireylerin vücut kompozisyonunun 
belirlenmesi ve beslenme durumları 
ile ilişkili antropometrik ölçümlerin 
yapılmasına olanak sağlayan 
ekipman ve cihazlar bulunmaktadır. 

 Vücut bileşiminin 
değerlendirilmesinde 

 Vücut suyu, Kas, Yağ kütlesi
 Bel/kalça, Uyluk vb çevre ölçümleri
 Deri kıvrım kalınlıkları 
 Kas kuvveti ölçümleri
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Organik Kimya Laboratuvarı

 Kimyasal bileşikler, kimyasal 
tepkimeler, karışımlar, çözeltiler ve 
özellikleri gibi uygulamalar 
yapılmaktadır.
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Laboratuvar Malzeme Listesi
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Malzeme/Cihaz/Ünite

İsim
Sayı

Kaliper 2

Abdominal Kaliper 1

Stadiometre 1

BIA Cihazı 3

Tartı 1

Bebek Tartısı 1

Bebek Boy Ölçüm Çubuğu 1

Metabolik Holter 1

Pedometre 1

Malzeme/Cihaz/Ünite

İsim
Sayı

Kas Replikası 1

Yağ Replikası 1

Besin Replikaları 20

Isıtıcılı Manyetik 

Karıştırıcı
2

Ph Ölçer 1

Etüv 1

Çeker Ocak 2

Isıtıcı Manto 2



Laboratuvar Malzeme Listesi
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Malzeme/Cihaz/Ün

ite

İsim

Sayı

Vortex 1

Blender 1

Santrifüj 1

Nem Tayin Cihazı 1

Kül Fırını 1

Soxhlet 1

Rotatör Ovaporatör 1

Hassas Analitik 

Terazi
1

Malzeme/Cihaz/Ünit

e

İsim

Sayı

UV Spektrofotometre 1

Su Banyosu 1

Distile Su Cihazı 1

Mikroskop 2

-80 C Laboratuvar 

Tipi Buzdolabı
1



Laboratuvar Malzeme Listesi
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Malzeme/Cihaz/Üni

te

İsim

Sayı

Buzdolabı 1

Set üstü ocak 4

Ocaklı fırın 4

Elektrikli çelik su 

ısıtıcı
9

Mikro dalga fırın 2

Katı meyve sıkacağı 1

Su sebili 1

Malzeme/Cihaz/Ünit

e

İsim

Sayı

Mutfak tartısı 7

Blender seti 4

Distile Su Cihazı 1

Ekmek yapma 

makinesi
1



Laboratuvar Malzeme Listesi
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Malzeme/Cihaz/Ünite

İsim
Sayı

Su bardağı 40

Çay bardağı ve tabağı 28

Tuzluk 8

Karabiberlik 8

Çay fincan ve tabağı 48

Cezve 8

Rende 8

Malzeme/Cihaz/Ünite

İsim
Sayı

Sebze kurutucusu 8

Saklama kabı 16

Kayık tabak (büyük,küçük) 24

Tabak (servis,tatlı,yemek) 160

Çelik tencere 16

Sos tavası 8

Ölçü kabı 24

Düdüklü tencere 8

Sürahi 8



Laboratuvar Malzeme Listesi
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Malzeme/Cihaz/Ünite

İsim
Sayı

Kek kalıbı 8

Tava 32

Çaydanlık 8

Süzgeç 8

Çatal kaşık seti 4

Kesme tahtası 16

Tahta kaşıklar 16



Kaliperler

 Kaliperler; Linear boyutların ölçümünde kullanılan bir 
alettir. Kaliperler sabit veya hareketli olabilir. 

 Beslenme araştırmalarında kullanılan en yaygın tip 
“deri kıvrım kalınlığını”ölçmek için kullanılan 
kaliperlerdir.
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Biyoelektrik İmpedans Analiz 
Cihazı

 Biyoelektrik empedans analizi zayıf elektrik akımlarının 
vücut dokularından geçerken karşılaştığı dirence 
bakarak dokular hakkında bilgi üretme temelli bir doku 
ölçüm yöntemidir. Bu yöntem kişinin vücut yapısının su, 
yağ, kas, kemik oranlarını Bki’den daha detaylı bir şekilde 
belirlemekte kullanılır.
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Metabolik Holter

 Metabolik holterler; 24 saatlik metabolizma hızını, uyku 
süresi ve kalitesini, fiziksel aktivite düzeyini ve adım 
sayısını  özel sensörler aracılığıyla ölçen cihazlardır.
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Yağ, Kas ve Besin Replikaları

 Diyetisyenin, danışanına veya eğitim verdiği gruba 
verdiği eğitime ve sahışlarla kurduğu iletişimine 
görselliği arttırarak güç katan envanterlerdir.
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Etüv

 Etüvler (inkübatörler); labaratuvarda hücre kültürü veya 
mikrobiyolojik kültürlerin, optimal sıcaklıklarda 
sürdürülebilmesi için kullanılan ortamlardır. Amaca göre 
soğutmalı, karbondioksitli, vakumlu gibi farklı tipleri 
olabilir.
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Çeker Ocak

 Çeker ocaklar; deneylerde ve testlerde açığa çıkan ve 
rahatsız edici derecede yoğun olan koku, ısı ve asit gibi 
bileşenlerin tahliye edilmesini sağlayan ürünlerdir. 
Deneylerin güvenle yapılmasını sağlarlar.
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Santrifüj

 Santrifüj, sabit eksenli, dairesel dönme hareketi yapan 
bir alettir. Merkezkaç kuvveti prensibi ile çalışır. Cihaz, 
tüpteki karışım halindeki numuneyi özkütlelerine göre 
ayırır. Örneğin bir santrifüj cihazında döndürülen kan 
örneği, özkütlelerine göre en alt kısımda pıhtı, orta 
kısımda yağ ve en üst kısmında da serum şekilde olacak 
ayrıştırabilir.
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Isıtma Mantosu

 Isıtma mantosu, bir tür labaratuvar genel ısıtma 
ekipmanıdır. Alkali içermeyen cam elyafı ve metal ısıtma 
camı ile yapılan hemisferik ısıtma iç kovanı ve kontrol 
devresinden oluşur. Genellikle doğru sıcaklık kontrolü ve 
cam kapların ısıtılması için kullanılır.
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Yüksek Dereceli Fırın

 Yüksek dereceli fırınlar; çeşitli deneyler veya ısı ile 
sterilizasyon işlemleri için kullanılırlar. Örneğin; doğru 
protokol ile bir besinin kül miktarı kolayca belirlenebilir.
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Nem Tayin Cihazı

 Yapısında bir terazi ve ısıtıcı bulunduran cihaz, örneğin 
başlangıç ağırlığını ve kurutma süresince oluşan ağırlık 
kaybını hesaplayarak kısa sürede % nem veya kuru 
madde oranını hesaplar. 
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Soxhelet

 Papatya, nane, lavanta gibi bünyesinde uçucu yağ 
sentezleyen hassas bitkilerden veya besinlerden, basit 
ve en ucuz yolla yüksek miktar da esans elde etmeye 
yarayan, laboratuvar ortamında kullanılan cihazdır. 
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Rotatör Ovaporatör

￮ Genel olarak vakum altında buhar basıncı 
düşürülerek, çözücülerin düşük sıcaklık altında 
buharlaştırılması için kullanılan cihaz grubudur.

￮ Düşük buhar basıncı çözücülerin hızlı bir şekilde düşük 
sıcaklıkta buharlaşmasını ve ana maddenin 
sıcaklıktan etkilenmeden çözücüden ayrılarak 
alınmasını sağlar.
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UV-Spektrofotometre

￮ Ultraviyole ve görünür ışık absorpsiyon spektroskopi 
bir ışın demetinin bir örnekten geçtikten veya bir örnek 
yüzeyinden yansıtıldıktan sonraki azalmasının 
ölçülmesidir. Işığın şiddetinin azalması absorplamanın
arttığını gösterir. UV-Vis spektroskopi genellikle 
çözeltideki moleküller veya inorganik iyon ve 
komplekslerin tespitinde ve ölçümünde kullanılır.
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Laboratuvarlarımızdaki Bazı 
Diğer Malzemeler
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Laboratuvarlarımızdaki Bazı 
Diğer Malzemeler
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