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-2015 yılı Mart ayında 505numunede 1691 analiz çalışılmıştır. 

-2015 yılı planlı iç eğitimi kapsamında KYS 

Sorumlusu Taner ÖZYURT,23-27 Mart 2015 

tarihlerinde kurum personellerine  TS 17025 

Temel Eğitimi ve İç Tetkik eğitimini verdi 

-2015 yılı planlı dış eğitim kapsamında kuru-

mumuz personeli laborant Ahmet Yılmaz,   

2-5 Mart 2015 Çanakkale Gıda Kontrol La-

boratuvar Müdürlüğünde düzenlenen 

“Bitkisel ve Hayvansal Yağlarda Sterol Kom-

pozisyonu ile Süt Ürünlerinde Bitkisel Yağ 

Aranması” konulu eğitime katıldı  

Konu  Sh. 

Bizden 1 

Dr . Edwards DEMİNG 2 

Cıva 3 

Kaliteli  Yaşamda Çalışma-

nın ve İşimizi Sevmenin 

Gücü 

4 

2015 yılı Arşiv İmha Komisyonu 

kuruldu. İmha edilecek arşivlik malze-

me tespit edilerek imha işlemi ilgili 

Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde 

gerçekleştirildi. 2015 yılı arşiv envan-

ter listesi yayınlandı. 

Trabzon Belediyesi minik bahçemizin bakımını ve ağaçların buda-

masını yaptı. 

-Tüm analitik cihazların yıllık bakım ve kalibras-

yonları yapıldı. 

 

     Müdürlüğümüze ait kısa mesaj ile bilgilendirme sistemi 30.03.2015 tarihi itibarıyla faali-

yete başlamıştır. Bu sistem sayesinde mevcut çalışanlarımız ile tayin ve emeklilik sebebiyle 

ayrılan eski personellerimizin özel veya zor günlerinin tüm camiamıza duyurulması hedef-

lenmiştir. Bu  uygulama arkadaşlarımızın sevinç ve üzüntülerini hep beraber yaşama gayre-

tidir.  Sistemimize zamanla hizmet verdiğimiz müşterilerimiz ve hizmet aldığımız tedarikçi-

ler ilave edilerek iletişim ağı genişletilecektir. 

“Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi değildir. Muhak-

kak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır .” 
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Toplam Kalite Yönetiminin Öncüsü Dr. Edwards DEMİNG 

 Toplam Kalite kavramının öncüleri arasında Japonların TKY felsefesini ve tekniklerini öğreten Amerikalı W.Edwards De-

ming kalite konusunda en çok tanınan  ve saygı duyulan yazarlardan birisidir ve  hatta Japonya’da Deming adını taşıyan bir ka lite 

ödülü de bulunmaktadır. Deming  çalışmaların içsel ve dışsal motivasyonlarını genellikle yönetim uygulamalarının bozduğuna inan-

maktadır. Deming’e göre , mevcut yönetim biçimleri duydukları özgüveni yıkmakta ve kontrolleri dışında gelişen sorunlardan onları 

sorumlu yönetilmesi için 14 ilkenin uygulanması germektedir ve kalite ile ilgili sunulan bu 14 ilkenin çoğunda işgücünün önemi vur-

gulanmaktadır; 

Yönetim sürekli olarak gelişmeyi hedeflemeli ve bunu gerçekleştirecek ortamı yaratmalıdır. 

1. TKY felsefesi en üst kademeden en alta kadar bir işletmenin tüm çalışanları tarafından benimsenmelidir. 

2. Kalite analizlerinden istatiksel teknikler kullanılmalıdır. 

3. İşletme faaliyetlerini sadece fiyat boyutuna göre değerlendirmelidir. 

4. Üretim  ve hizmetlerle ilgili sürekli olarak eksiklikler aranmalı ve iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. 

5. İşletme çalışmaları iş başı eğitimleri değerlendirilmelidir. 

6. Liderlik anlayışı işletme içinde pekiştirmelidir. 

7. Korku yerine güven esas alınmalı ve yaratıcılık teşvik edilmelidir. 

8. Bölümler ve gruplar arasındaki sınırlar kalmalıdır. 

9. Verimlilik artışı yöntemler geliştirerek artırılmalıdır. 

10. Rakamsal hedefler koyan uygulamalardan vazgeçilmelidir. 

12.      Çalışanlara yaptıkları ile övünmeleri sağlayacak fırsatlar tanınmalıdır. 

13.       Tüm işletme çalışanlarının kendisini geliştirmesi teşvik edilmelidir. 

14.       Yönetim yukarıdaki değişiklikleri yapacak önlemler almalıdır. 

 

Bir Örnek Olay  

 

 Redstone Otelleri başkan yardımcısı Greg Clark, akşamın sekizinde Hyatt Regency Austin'in temizlik ve düzen departma-

nının kapı aralığından içeriye baktığında gözlerine inanamadı: Fazla mesaiye kalan temizlik görevlileri, önceki gün yapılan müşteri 

memnuniyet anketlerinin sonuçlarını inceliyor ve kendilerine bakan yönüyle yorumluyorlardı. İşçilerden birisi son durumu tahtada 

özetlerken herkesin gözleri faltaşı gibi açılmıştı ve salonda bir heyecan dalgası esiyordu. İşçi şu sözleri söylüyordu: 

Arkadaşlar, hepimizin görevinin ve sorumluluğunun ne kadar hayati olduğunu görüyorsunuz. Hepimiz yaptığımız işi en kaliteli nasıl 

yapabileceğimiz ile ilgili projeler ve fikirler üretmeliyiz. Biz öyle bir takım olacağız ki yaptığımız hizmetler müşterilerimiz için sürpriz 

olacak, öyle ki ayrılırken kalplerinde sıcak bir takdir duygusu uyanacak. Biz bu eyalette başarı öyküleri anlatılacak olan temizlik ekibi 

olacağız.' 

Çalışanlar her Perşembe akşamı 'Mükemmellik Toplantıları' düzenlemeye devam ettiler. İnanılması güç bir takım ruhu hakimdi, hat-

ta parolaları bile vardı: 'Together Everyone Achieves More' (Herkes beraber daha çok başarır). Baş harfler 'TEAM' (Takım) kel ime-

sini oluşturuyordu. Müşterilere sabah kendilerine hangi gazetelerin onlar için ücretsiz olarak odalarına bırakılmasını tercih ettikleri 

sorulunca hoş bir sürpriz olmuştu doğrusu. Odalara çocuklar için hediye ve çikolatalar, bayanlar için kozmetik ürünler yerleştirdiler. 

Gülümsemeleri içten ve karşılıksız idi. Sürekli müşterilerin ilgi alanları, doğum günleri dahi biliniyordu. Bu otel 'İkinci Evinize Hoş-

geldiniz!' sloganıyla şehrin en samimi ortamı olarak tanınır oldu. 

 

"Eğer beni dinlerseniz beş yıl içinde dünyayı yakalayabilirsiniz, dinlemeye devam ederse-

niz dünya sizi yakalamaya uğraşır."  

       William Edwards DEMİNG 
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AĞIR METAL KİRLİLİKLERİ 

Günümüzün en önemli sorunlarından biri, sürekli artan dünya nüfusunun beslenmesi için gerekli gıda kaynaklarının bulunması ve bu 

gıdaların insanlar için tehlikeli bileşenleri içermemesinin sağlanmasıdır. Çevre kirlenmesine paralel olarak, gıda kaynakları da kirlenme-

ye uğramakta ve insanlar için önemli sağlık sorunları oluşturabilmektedir. 

 Kirletici maddelerin bir kısmı besin zincirinde birikirken, bir kısmı ise birikmez. Bazı kirletici-

ler besin zincirinin ilk halkalarında düşük düzeyde bulunsalar bile, birbirini izleyen halkalarda artan yo-

ğunluklarda bulunabilirler ki, bu olaya “biyolojik birikim” denir. Bazı metal iyonları da biyolojik olarak 

birikebilen maddelerdendir. 

Bitkiler atmosferden, gübrelerden, atık su ve çamurlardan veya tarımda kullanılan inorganik pestisitler-

den toprağa bulaşmış olan ağır metalleri derişimlerine bağlı olarak biriktirme eğilimindedir. Tarım ürün-

lerinde insan ve hayvan beslenmesinde olumsuzluk oluşturacak düzeyde metal birikimi söz konusudur. 

Bu düzeye ulaşılmasa bile, bu tür demetler artan dozlarda solunum veya başka kaynaklardan da bünyeye 

alındığında gıdalardaki düşük dozlar bile risk faktörü olarak ele alınmalıdır. 

 Ağır metal iyonları gıdanın yapısında tabii olarak bulunmayan, çevreden (topraktan, sudan, 

havadan), gıdaların üretimi sırasında kullanılan metalik alet-ekipmanlardan, depolama ve dağıtım sırasında kullanılan ambalaj materyal-

lerinden gıdalara bulaşmaktadır. Ağır metallerin su ve organizmalardaki dağılımının incelenmesi, çevresel kirliliği gösteren kriterlerden 

biridir. Kentsel ve endüstriyel atıkların sulara karışması, bu toksik maddelerin ekosisteme girmesine neden olmaktadır. 

CİVA 

Modern teknolojide cıva birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Cıva ve bileşenleri sentetik endüstriyel maddelerin üretiminde, 

termometre ve elektrikli aletlerin üretiminde, tarım ilaçlarında, boya ve kâğıt sanayiinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple 

çevresel kontaminasyon ile balık ve deniz hayvanlarından, tarım ilaçlarının sık kullanımı sonucu, tarım ürünlerinin yapısından beslen-

me döngüsüne girerek etkisini göstermektedir. 

 Sanayi kuruluşlarının deniz sahillerinde yoğunlaşması, bu bölgelerde yaşayan balıkların 

dokusunda cıva düzeyinin artmasına neden olmuştur. Civanın bir canlıdan bir başka canlıya 

aktarılmasının incelendiği bir çalışmada, 8 ppm cıva püskürtülen tohumlarla beslenen civcivle-

rin kaslarında yaklaşık 2 kat civa birimi saptanırken, cıva ile kontamine olmuş civcivlerle besle-

nen kır sansarlarında 6 kat civa birikimi saptanmıştır.Yurdumuzda civa bulaşması, bazı endüst-

riyel kuruluşların artıklarının hiç bir işleme tabi tutulmadan boşaltılmasından ve bazı civalı bile-

şiklerin pestisit olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır. İzmit körfezinde yakalanan bazı 

balık türleriyle (mezgit, hamsi, gümüş, tekir, zargana, izmarit, istavrit, uskumru, kolyos, dil ve 

çinekop), Karadeniz'de yakalanan ve dondurulmuş olarak dışsatımı yapılan bazı balık türlerindeki (köpekbalığı, mersin balığı, vatoz ve 

ton balığı) civa miktarları araştırılmış ve İzmit körfezinde yakalanan balıklarda yüksek, Karadeniz’de yakalananlarda düşük düzeyde 

civa belirlenmiştir. İzmir körfezinden temin edilen deniz ürünlerinde yaptığı ağır metal kontaminasyonu çalışmasında civa yönünden 

kirlenme olduğunu saptanmıştır. Değişik gıda örneklerinde civa bulaşımı incelenmiş ve balıklarda 0.024-0.208 ppm, midyelerde 0.016-

0.036 ppm düzeyinde civa kalıntısı saptanırken, bira, ekmek ve bisküvi örneklerinde civa bulaşımı görülmediğini belirlemiştir. 

 Civanın organik veya inorganik formlarda bulunması toksikolojik açıdan büyük öneme sahiptir. Civanın kimyasal yapısı toksisitesinin 

belirlenmesinde en önemli faktördür. Gıda maddelerindeki civa; element, inorganik, iyonik veya organik formda bulunabilir. Bakteri-

yel ve enzimatik reaksiyonlar sonucu toksik etkileri çok yüksek olan civa bileşikleri oluşmaktadır. Kolaylıkla çevrede ve hayvan dokula-

rında oluşabilen alkilciva toksikolojik açıdan büyük öneme sahiptir. Bu formlar civanın en toksik formudur. Civa zehirlenmesi sonucu 

ortaya çıkan klinik ve patolojik bulgular halsizlik, ağız ve dudaklarda yanma, yürümede dengesizlik, işitme ve görme bozuklukları, ref-

lekslerin yavaşlaması ve zihinsel bozukluklar şeklindedir. 

 Amerikan İlaç ve Gıda Örgütü (FAO) ile Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO), kişi başına alınabilecek toplam civa miktarını 0,3 

mg/hafta olarak belirlemiştir. Ancak, toplam civa miktarı içinde metil civa miktarının 0,2 mg'ı geçmemesi gerektiği de belirtilmiştir. 

FAO/WHO tarafından gıdalarda bulunabilecek maksimum civa miktarı 0.05 mg/kg olarak belirlenmiştir. Almanya, pestisitlerden 

kaynaklanan civa kalıntılarını içeren gıda maddelerinin satışı yasaklamıştır. ABD; balıklar dışında diğer gıda maddeleride cıva kalıntısı-

nın bulunmasına izin vermemektedir. İngiltere pestisitlerden ileri gelen kalıntı civa konsantrasyonunu 0,l ppm, İsveç, 1,0 ppm olarak 

belirlemiştir. Kanada, Yeni Zelanda, İspanya ve ABD gibi ülkeler FAO/WTJO tarafından balıklar için belirlenen 0,5 ppm. İtalya ve 

Fransa ihraç ürünleri için 0.7 ppm limitini uygulamaktadırlar.                  

            Hazırlayan: 

      KAYNAK: Çevre Dergisi Temmuz-Ağustos-Eylül 1993 Sayı: 8                  Ahmet Yılmaz 

                           Laborant 



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 sistem-
leri kullanarak tarafsız, doğru, güvenilir ve hızlı analizler yap-
mak, 
Müşteri taleplerini de dikkate alarak bu hizmet dalındaki Tekno-
lojiyi ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek en son yenilik-
leri müşterilerin ve çalışanların hizmetine sunmak, 
   Müşteri tatminini üst düzeyde karşılamak laboratuvarımızın 
esas görevidir. 

Vizyonumuz; 
Laboratuvar hizmetlerinde kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet su-
nan, İleri teknolojiyi kullanıp, uluslararası standartlarda analiz-
ler yapan, sektörde ilk akla gelen, en iyi laboratuvar olarak, ülke-
ye ve insanlığa hizmet etmek.  

E-mail        :  

Web Adres : www.gidalab.tarim.gov.tr/trabzon 

İnönü Mah. TS. Bulvarı  

No:94      61040 -  TRABZON 

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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"Kötümser yalnız tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ışığı görür, 

gerçekçi tünelle birlikte hem ışığı hem de gelecek treni görür.” 

           J. HARRİS  

KALİTELİ YAŞAMDA ÇALIŞMANIN VE İŞİMİZİ SEVMENİN GÜCÜ  

Kaliteli yaşamak ve yüksek kaliteli bir insan olmak için çalışmamızı ve işimizi sevmemizin gücü ve etkinliği, zannettiğimizden çok 

daha fazladır. Çalışarak hayatımızı, geçinecek paramızı, profesyonelliğimizi, ustalığımızı ve sosyalliğimizi kazanırız. Her işin kendisi-

ne göre, bir üstün tarafı vardır. Bu üstünlük biraz da çalışanın işe verdiği önem ve değer ile yükselir. İlk başlarda meslek seçimi biraz 

acemiliğe ve maddi durumların yönlendirmesine bağlı olsa da, daha sonraları işimizi değiştirme veya geliştirme imkânlarını da oluş-

turabiliriz. Her ne şekilde olursa olsun, hangi işle meşgul olursak olalım, hangi mesleği seçersek seçelim. Her meslek kutsaldır. Hak-

kıyla ve gereği gibi icra edildiği zaman, insana ekmek yedirir ve yaşamını kaliteli kılabilir. Bunun için ilk şart çalışılan işi, iş arkadaşla-

rını, verilen emeği ve iş ilişkilerini sevmektir. Bir filozof şöyle der: 

"Eğer siz en iyi fare kapanını üretirseniz, dağ başında dahi olsanız 

gelir sizi bulurlar." Bir başkası da şöyle der: "Ne yapıyorsanız en 

iyisini yapın. Sokakları dahi süpürüyorsanız, sevgiyle, şevkle, coş-

kuyla, isteyerek ve severek yapın." Sevilerek ve saygı duyularak 

yapılan her iş güzeldir, verimlidir ve etkindir. Gönülsüz, sevgisiz, 

ilgisiz, zoraki, itekleyerek, homurdanarak, şikâyet ederek, yüksüne-

rek yapılan hiç bir iş verimli ve kaliteli değildir. Hepimiz iyi biliriz, 

halk arasında şöyle bir deyiş vardır: "Gönülsüz sevişin kör oğlu 

olur" derler. Çalışmak, üretmek, paylaşmak, kazanmak, güç ver-

mek, desteklemek ve gönül vermek bir işin olmazsa olmazların-

dandır.  

 

Kaynak: www.edebiyatdefteri.com                                                                               Hazırlayan: 

          Nurullah İSLAM 

              Kimyager              


