
 
 

 

 
 

ANTALYA GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ KATKI 
LABORATUVARININ GELİŞTİRİLMESİ 

 
Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı 2012 Kar Amacı 

Gütmeyen Kuruluşlar kapsamında kurumumuz “Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar 
Müdürlüğü Katkı Laboratuvarının Geliştirilmesi” başlıklı proje ile Batı Akdeniz 
Kalkınma Ajansı’ndan hibe almaya hak kazanmıştır. 14.06.2013 tarihinde sözleşme 
imzaladığımız projemizde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından 
455.826,74 TL toplam proje bütçesinin %80’i olan azami 364.576,70 TL tutarında hibe ile 
desteklenmesi yönünde karar verilmiştir. Projemizin bitişi 16.03.2014 olarak 
öngörülmektedir. 
 

Sözleşme numarası TR61/12/TRMK/0009 ile desteklenen projemiz TR61 ( Antalya, 
Burdur, Isparta) Düzey 2 bölgesinde uygulanacaktır. Projemizde Akdeniz Üniversitesi Gıda 
Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi proje iştirakçimiz olarak görev almaktadır. 
Projemizin genel ve özel amaçları aşağıda sıralanmıştır. 
 
Genel Amaçlar 

TR61 Düzey 2 Bölgesinde tarıma dayalı sanayi sektöründe üretilen hammaddelerden elde 
edilen işlenmiş gıdalarda kaliteli ve güvenli bir şekilde üretimin sağlanmasına katkıda 
bulunarak, ürünlerin katma değerlerinin arttırılması, bölgede faaliyet gösteren işletmelerin 
rekabet ve ihracat potansiyelinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. 
Özel Amaçlar 

 Gıda ve tarım sanayisinin gösterdiği gelişme eğilimine uygun olarak AB standartlarına 
uygun üretim yapılması için laboratuvar altyapısının iyileştirilmesi, böylelikle gıda 
kalite ve güvenliğinin sağlanarak toplum sağlığının geliştirilmesi, 

 TR61 Düzey 2 Bölgesinde gıda sektörünün ihracatının arttırılması için ilgili sektör 
temsilcilerinin İhracat ve ithalat işlemleri sırasında yapılması zorunlu katkı maddeleri 
ile ilgili analizlerin, hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi ve maliyetlerin 
düşürülmesine katkı sağlanması.    

 Halk sağlığını ilgilendiren gıda katkı maddelerinin (yapay tatlandırıcılar, sentetik 
renklendiriciler, koruyucular gibi), yasaklı maddelerin (melamin, sudan  boyaları, 
fitalatlar gibi) belirlenmesi  

 Kamu laboratuvarlarında kısıtlı oranda yapılan “vitamin analizleri” çeşitliliğinin 
artırılması, hiç yapılmayan “serbest amino asitlerin belirlenmesi” analizinin yapılması 

 Özel sektörde üretim yapan gıda firmalarının artırılan analiz çeşitliliği sayesinde ürün 
analiz taleplerini karşılamak 

 Otel ve restoranların denetim numunelerinde yapılacak analizler sayesinde ülkemize 
gelen turistlerin de güvenli gıda tüketmesini sağlayarak ülke itibarının artırılması 



Gıda güvenliği ve gıdalarda kalite kontrol gereksinimi konularına verilen önem gün 
geçtikçe artmaktadır. Gıda ihracatı ve artan pazar rekabeti, tüketicilerin ve gıda üreticilerinin 
kalite beklentilerinin yükselmesine ve daha çeşitli analizler yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 
Gıda ve içeceklerin analizlerinin yapılarak kalitatif ve kantitatif profillerinin çıkarılmasında 
kromatografik, spektroskopik ve elektroforetik gibi farklı analitik tekniklerin birarada 
kullanılması  gerekmektedir. Gıdalarda koruyucu, tatlandırıcı ve antioksidan amaçlı bir çok 
katkı maddesi kullanılmaktadır. Sudan boyaları gibi yasaklı boyar maddelerin, nitrat, nitrit, 
paraben gibi koruyucu katkı maddelerinin, yapay tatlandırıcıların, asitlik düzenleyicilerin ve 
diğer kimyasalların tespiti için gıda maddelerinin sıkı bir şekilde denetlenmesi gerekmektedir. 
Bu amaçla bu tür katkı maddelerinin yüksek teknolojili cihazlarla düşük miktarlarının bile 
belirlenebilmesini sağlamak projemizin hedeflerindendir. 

İzmir, İstanbul, Ankara gibi Gıda Kontrol Laboratuvarlarında projemiz kapsamında 
belirttiğimiz bir kısım analizler yapılabilmekte iken bölgemizde ki en büyük kamu 
laboratuvarı olan Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nde bahsi geçen analizlerden 
bazıları HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi) cihazı ile yapılmakta, bazıları ise hiç 
yapılamamaktadır.  

 
Yapılan denetimler sonucunda Akdeniz Bölgesinde gıdalarda kullanılan bazı katkı 

maddelerin kodekste belirtilen değerleri aştığı görülmektedir. Haksız kazanç sağlamak, 
tüketiciyi yanıltmak yada ürünlerini daha uzun süre muhafaza etmek amaçlı yasaklı madde 
kullanımı da firmalar tarafından başvurulan çözümlerdendir. Bu kapsamda alınacak olan LC-
MSMS (Sıvı Kromotografisi Kütle Spektrofotometresi) cihazı ile halihazırda yapılan 
analizlerde daha güvenilir sonuçların alınması, daha düşük miktarların belirlenmesi ve yasaklı 
madde analizlerinin yapılabilirliği sağlanacaktır. Üretim yapan firmalara da yapılacak 
analizler sayesinde kılavuzluk edilmesi hedeflenmektedir. 

Projemiz ile halk sağlığını direkt ilgilendiren konularda bir gelişim sağlanacak ve gıda 
üreticilerinin doğru miktarlarda katkı maddesi kullanımı teşvik edilecektir. Ayrıca haksız 
kazanç sağlayarak tüketici sağlığını ikinci plana atan firmalar denetimler sayesinde 
belirlenerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ifşa edilecek ve bu sayede 
tüketicinin kandırılmasının önüne geçilecektir. Aynı zamanda ihracat ve ithalat işlemlerinde 
zorunlu olan laboratuvar analizlerinin daha güvenilir ve hızlı yapılması gıda üretimi yapan 
firmalara kolaylıklar sağlayacaktır. Bunun yanında yapılacak modernizasyon ile Dünya ve 
Avrupa Birliği standartlarında analizler yapılabilcek hale gelinecektir. 

 



 

 

  

   
 
 
 

“Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Katkı Laboratuvarının 
Geliştirilmesi Projesi” 

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen 
TR61/12/TRMK/0009 referans numaralı 2012 Yılı Tarıma Dayalı 

Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 
yürütülmektedir. 

 
 
 

 

 


