
Yıl:8  Sayı :85 

Konu Sh. 

Bizden 1 

2013 Yılı Faaliyetlerinin 

Değerlendirilmesi 

Esra Gül KARANİS 

Müdür 

 

 2 

Katkı –Kalıntı Laboratuvar 

Tadilatı 

3 

Atık Deposu  Tadilatı 4 

2013 Yılı  Kurumu Kazandı-

rılan Cihazlar 

4 

2013 Yılı Projeler-Takip 

Programları 

5 

2013 yılı Eğitim Faaliyetleri 6 

 

Diyorlar ki…! 

"Çalışanlar kötülük 

düşünmeye zaman 

bulamaz, tembeller 

ise kötülükten kur-

tulamaz. ." 

   (Hz.Ali r.a.) 
 

“Sevdiğiniz mesleği 

seçin. Böylece bir 

gün bile çalışmak so-

runda kalmazsınız.’  

                         

(Konfüçyus ) 
 

 

-24 Ocak 2014 tarihinde   laboratuvar müdürlüğü-

müzün; personel, altyapı, analiz, akreditasyon, 2013 

yılı  faaliyetleri ve 2014 yılı hedeflerini kapsayan 

brifing ve sunuyu müdürümüz  Esra Gül KARA-

NİS, Bakanlık Genel Müdürlük makamına sundu. 

-Katkı-Kalıntı laboratuvarı Bi-

rim Sorumlusu Dr. Nagihan 

İSKENDER’İN 21 ocak 2014 

tarihinde ikinci kez erkek evladı olmuş-

tur. Kerem Kuzey ve ailesine sağlıklı 

ömürler dileriz. 
-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na 

İstinaden hizmet alımı ile Ortak Sağlık Güvenlik 

Birimi İSG uzmanlarından temel eğitimler alınma-

ya başlanıldı. 

-2014 Yılı ocak ayında, 556 numunede 1748 ana-

liz gerçekleşmiştir. 

-2013 Yılı toplam  numune sayımız 7625 analiz 

sayımız 41.948 olarak gerçekleşti. 

-7 Ocak 2014 tarihinde Trabzon Valiliği İl Sosyal 

Etüt ve Proje  Müdürlüğü’nce düzenlenen 37 

kamu kurum ve kuruluş  idarecisinin katıldığı  

“Etik  Eğitimi ”ne müdürümüz    Esra Gül     

KARANİS katılmıştır 

Yıl Numune Sayısı 
Analiz Sayı-

sı 

2011 6759 30917 

2012 7647 31075 

2013 7625 41948 

-”Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ge-

reğince Müdürlüğümüzün 2013 yılında tehlikeli 

atıklara ait bilgiler ;“Tehlikeli Atıklar Bilgi Formu 

”ile  Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlü-

ğü’ne  bildirilmiştir. 

    Kurumumuzda  çokça ihtiyaç  duyulan 

küçük çaplı bakım, onarım, tamirat işleri için 

alet ve edevat takımı temin edildi. Malzeme-

ler kayıt altına alınarak kullanıcıların hizmeti-

ne  sunuldu. 

-Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı çalışa-

nımız Veteriner  Hekim Mustafa KÜ-

ÇÜK 16 ocak 2014 tarihinde emekliye 

ayrıldı. Kendisine bundan sonraki yaşa-

mında mutluluklar ve esenlikler dileriz. 

-İşçimiz Mehmet Ali Yapıcı , 
ikinci kez kız evlat babası oldu. 
Ceren Nur sağlıkla ve mutluluk-
la büyüsün. 
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              2013 yılında 7625 numunede 41948 analiz gerçekleştirdik. Numune-

lerimizin büyük çoğunluğu diğer yıllarda olduğu gibi ihracat numuneleri ol-

du.2013 yılında numune sayısında %24’lük, analiz sayısında ise % 147’lik 

artış olmuştur. 43 personelle yoluna devam etmekte olan Trabzon Gıda 

Kontrol Laboratuvar Müdürlüğümüz çalışanlarını, özverili çalışmalarından 

dolayı tebrik ediyor ve böyle bir grubun üyesi olmaktan da ayrıca onur duy-

duğumu ifade etmek istiyorum. 

 

Geleceğe odaklı olan Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün en 

değerli varlığı çalışanlarıdır. Kurumumuzdaki başarıların, kaliteli ve güvenilir 

hizmetlerin uzun ömürlü olması; çalışma ortamımızın art niyetten uzak, sı-

cak ve destekleyici ilişkiler içerisinde olmasından kaynaklanmaktadır. Şundan eminiz ki en büyük başarılar birlikte çalışarak 

iş çıkarabilen insanların sayesinde gerçekleştirilmektedir.  

        Beyin yürekten güç alarak bir şeyler üretebilirmiş. Ekip olarak bizler de işimize ve işyerimize gönülden bağlı olarak hiz-

mete devam ettik. Sunduğumuz hizmet başta olmak üzere müşteri memnuniyetinde, kalite ve etik davranış ilkeleriyle orta-

ya ‘’fark’’ koyabilmek için bu yılda yine çok çaba gösterdik. 

2013 Yılındaki iyileştirme faaliyetlerimiz: 

 

Gaz Hattının Revizyon Tadilatı; 

Analizlerimizin kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak asli işimizdir. Bu nedenle analizlerimizde kullandığımız gazların güve-

nilirliğini en üst seviyeye çıkarmayı ve uluslararası normları karşılayabilmeyi bir zorunluluk olarak görmekteyiz. Ayrıca İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında da risk oluşturan etmenleri bertaraf edilmesi gerekliği aşikardır.2012 yılında gaz 

tüpleri deposunun şartları tadilatla iyileştirilmişti.2013 yılında da gaz hattının revizyon çalışması başarıyla gerçekleştirildi. 

2013 YILI FALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Katkı-Kalıntı Laboratuvarı ve Enstrümantal Cihaz Odaları Tadilatı; 

Laboratuvar ortamı için Yönetmeliğimizin maddelerinin birebir uygunluğunu sağlamak, dünya normlarını yakalayabilmek ve 

çalışanlarımıza motive edici bir ortam oluşturmak amacıyla Katkı- Kalıntı Analiz Laboratuvarı ve iki adet enstrümantal cihaz 

odalarının tadilatını gerçekleştirdik. 
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2013 Yılında Kuruma Kazandırılan Cihazlar; 

LC/MSMS Cihazı; 2013 yılı kurum hedeflerimizden olan ve Bakanlığ ı-

mızın da emirleri doğ rultusunda pestisit etken madde sayısının arttırıl-

ması, buğ day ithalatı mu şterisinin talebinin karşılanması ve bo lğede 

duyulan ihtiyaç nedeniyle LC/MSMS cihazını kurumumuza kazandırdık. 

HPLC Cihazı; Aflatoksin analizlerinde, ihra-

catçımızın isteklerine daha hızlı şekilde cevap 

verebilmek amacıyla kurumumuza bir adet HPLC cihazı kazandırılmıştır. Toksin Analiz 

Birimi şu an 4 adet HPLC cihazı ile hizmet vermektedir. 

RT-PCR Cihazı; DOKA’ ya sunulan projenin kabulu  ile cihaz kurumumuza kazandırılmış-

tır. 

Atık Deposunun Tadilatı;  

Bodrum katta işlevini yitirmiş kazan dairesini yapılan tadilatla atık deposuna dönüştürmüştük. Deponun açıkta kalan tavan 

kısmının yalıtım sorunu mevcut olduğu için su yalıtımı sorunu da takiben halledildi. Bu senede, deponun iç kısmı dizayn 

edilerek kimyasal atıklar ve diğer atıklara uygun ortam oluşturuldu. Kimyasal atıklar için güçlü raf sistemi oluşturuldu. Geçi-

ci depolama için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün talep ettiği şartlar yerine getirildi. 

2013 Yılındaki Projelerimiz; 

Mesleki Gelişim Projesi: 2013 yılı hedeflerimizden biri olan, DOKA 

(Doğ u Karadeniz Kalkınma Ajansı) 1. Do nem teknik destek proğramı 

kapsamında yapmış olduğ umuz eğ itim başvurusu kabul edildi. Bu kap-

samda kurumumuzda TSE-Bursa şubesinden 17025 Standardı ve iç 

denetçi eğ itimi alındı. Bir personelimiz TÜ Bİ TAK-MAM Biyoteknoloji 

Enstitu su ’nde ‘’Moleku ler Biyoloji Yo ntemleri Üyğulamalı Eğ itimi’’ ve 

do rt personelimiz de ‘’Üyğulamalı HPLC’’ eğ itimine katıldı. 

Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Projesi: Yine 2013 hedeflerimizden biri de kurumu-

muzda Moleku ler Biyoloji laboratuvarını kurmak idi. Bu konudaki isteğ imiz mu şteri taleplerini 

karşılayabilmek , bo lğede etkin olmaktır. Üzun soluklu olan bu su reç için ‘Bin adım da bir adım-

la başlar’ inancı ile  2013 yılı Doğ rudan Faaliyet Mali Destek Proğramı kapsamında Doğ u Karade-

niz Kalkınma Ajansına ‘’RT-PCR Projesi’’ sunduk. Projemizin kabulu  ile cihaz kurumumuza kazan-

dırılmıştır. 
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Toplum Yararına Çalışma Programı Projesi: İ ŞKÜR’a sunduğ umuz projenin kabulu  sonucun-

da, başvuruda bulunan adaylar içinde kurumumuzda noter huzurunda çekiliş yapıldı.9 aylık su re 

için yardımcı hizmetlerde çalıştırılmak u zere 5 işci ğo reve başlatıldı. 

Kurumumuzda Takibi Yapılan Programlar; 

 Numune Kabul Programı: Kurumumuza gelen numune kayıtlarının yapıldığı, analiz sonuçlarının girildiği ve numuneye ait 

raporların hazırlandığı “Kontlab” programı kullanılmaktadır. “Kontlab” programına ait veriler günlük olarak yedeklenmekte-

dir. 

 

 

 

 

 

 

 Stok Takip Programı: Depoda bulunan malzemenin, depoya giriş ve çıkışların,    kritik stok seviyesinin takip edildiği bilgisa-

yar programıdır. Stok takip programı günlük olarak yedeklenmektedir.İstenildiğinde günlük, aylık ve yıllık veriler çıktı olarak 

alınabilmekte ve bir sonraki yıla ait malzeme talep planları oluşturulabilmektedir. 

Kimyasal Madde Takip Programı: Laboratuvar birimlerinde alınan ve kullanılan kimyasal maddelerin takip edildiği bilgisayar 

programıdır. Kayıtlar, Yönetmeliğin kullanılmasını istediği ‘Aylık Kimyasal Madde Kayıt Defteri’ yerine geçmekte ve yıllık çık-

tısı alınarak arşivlenmesi yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Mesai Takip Programı:        Kurumumuzda personel giriş-çıkışları       kartlı ve parmak okuma sistemi-

nin kullanıldığı yazılım vasıtasıyla takip edilmektedir. Mesai Takip Programı İdari mali İşler Şefliği-

nin  kontrolü altındadır. Program verileri günlük olarak yedeklenmektedir. 

Kütüphane Programı: Kurum içi dokümanların kaydedildiği ve izlendiği programdır.  

Denetim ve Ziyaretler; 

Türkiye Kalite Altyapısının Geliştirilmesi Heyeti Ziyareti;  TKAG izleme uzmanları, AB Bakanlığı  adına yürütülmekte olan 

sonuç odaklı izleme projesi kapsamında nihai izleme ve değerlendirme çalışması için projeye dahil olan kurumumuzu ziyaret 

ederek bilgi aldılar.  

TÜRKAK Akreditasyon Kapsam Genişletme ve Gözetim Denetimi; 

24-25 Aralık 2013 tarihinde 8. Denetimimiz gerçekleşmiştir. Laboratuvarımız, denetimleri sürekli iyileştir-

me için bir fırsat görmekte ve marka laboratuvar olma hedefi ile çalışmalarını sürdürmektedir. 

 Kurumumuz akreditasyon sürecinde deneylerdeki kalitenin artması ve kalitenin sürekliliğinin ve güveni-

lirliğinin disiplin altına alınması, müşteri memnuniyetinin artması, personelin teknik yeterliliğinin artması, 

cihaz ve teçhizatın sürekli bakım ve kontrolü, kaynakların iyileştirilmesinin sağladığı yararların yanında 

benzer kurumlar arasında saygınlığın da bir ölçüsü olduğunu bizzat yaşayarak görmüştür.                                        



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 sistemleri kullana-
rak tarafsız, doğru, güvenilir ve hızlı analizler yapmak, 
Müşteri taleplerini de dikkate alarak bu hizmet dalındaki Teknolojiyi ve 
bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek en son yenilikleri müşterilerin ve 
çalışanların hizmetine sunmak, 
Müşteri tatminini üst düzeyde karşılamak laboratuvarımızın esas görevidir. 

Vizyonumuz; 
Laboratuvar hizmetlerinde kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet sunan, İleri 
teknolojiyi kullanıp, uluslararası standartlarda analizler yapan, sektörde ilk 
akla gelen, en iyi laboratuvar olarak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek.  

İnönü Mah. TS. Bulvarı  

No:94      61040 -  TRABZON 

E-mail        : bilgi@tgklm.gov.tr 

Web Adres : www.tgklm.gov.tr 

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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      Kurumsal kimliğimiz, bizim dış dünyaya yansıttığımız mesaj, aynı işi yapan herkese göre yarattığımız farktır. Görünmeyen de-

ğerlerimizi görünür kılmak gerekir. Çalışanlarımızın kurumsal değerleri benimsemeleri, kurumu sahiplenmeleri ve kurumu başarı-

ya taşıyacak bir kurum kültürünün oluşturulması konusunda önemli mesafeler aldığımızı düşünüyorum. 

    Alanında marka olmak, faaliyetlerinde örnek teşkil etmek Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün hedefidir. Kurum-

da gerçekleşen her türlü başarı öyküsü tüm kurum çalışanlarını heyecanlandırıp, onurlandırmaktadır. Bizlere inanan ve güvenen 

insanların desteğiyle üreterek, gelişerek yolumuza devam edeceğiz. 

                Esra Gül KARANİS 

             Müdür 

Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını alışkanlık haline 
getirmiş milletler; önce haysiyetlerini sonra hürriyetlerini ve daha sonra bağım-
sızlıklarını kaybetmeye mahkumdur. 
                                                               Mustafa Kemal ATATÜRK 

         Eğitim Faaliyetlerimiz:  

  2013 yılında personelimiz, bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla toplamda 41 

adet eğitim hizmeti almıştır. 

Müdürlüğümüzün, personelin öğrenmesine ortam yaratan ve çalışan personelin 

öğrenmesinden yararlanarak bilgisini, anlayışını ve vizyonunu geliştiren bir orga-

nizasyon olduğu inancındayım. 

http://www.tgklm.gov.tr

