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KÜTÜPHANE PROJESİ 

Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü;  örnek ve öncü kurum olma hedefi doğrultusunda, toplumsal 

okuma bilincinin geliştirilmesine katkı amacıyla ve Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’nün izniyle ‘’Kütüphane 

Projesi’’ adı altında bir proje hazırlamıştır. 

Trabzon İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’nün işbirliği ile gerçekleştirilen bu proje ile hizmet binamız zemin 

katında stant kurulmuş, güncel kitap ve dergiler Kütüphane Müdürlüğü’nün öngördüğü 1 yıl süre ile perso-

nelimizin kullanımına sunulmuştur. 

Ülkemizde okuma alışkanlığına sahip kişilerin oranı sadece %0.08 iken, personelimiz projeye katkısı ile katı-

lımcı ve üretken birey olma çabasını ortaya koymaktadır. Bilgi değerden düşmesin, bilgili insan itibar görsün 

inancında olan kurumumuz, çalışanlarının merak dürtüsü ve araştırmacı yönü ile bilgiyi yorumlayabilme, 

eldeki bilgilerden yeni bilgilere, fikirlere varabilme konusundaki gayretini takdir etmektedir. İnsani gelişme ve 

kültürel kalkınmanın ihmal edildiği coğrafyamızda tüm çalışanlarımıza projeye gösterdikleri destek ve ilgi-

den dolayı teşekkür ediyorum. 

                                                                                                                                         Esra Gül KARANİS  

                                                                                                                                                    Müdür 



Sayfa 2 Trabzon Gıda Kontro l  Laboratuvar Müdür lüğü  Yı l:8  Sayı  :95  

 

-03-07 Kasım 2014 tarihleri arasında Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri 

KBRN Okul Komutanlığı’nın görevlendirdiği personeller tara-

fından ‘’ Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Radyolojik ve Nükleer 

‘’ konularında verilen eğitim seminerine kurumumuzdan sivil 

savunma uzmanı Şahin SAVA katıldı. 

-10-14 Kasım 2014 tarihleri arasında Gıda Kontrol Genel Mü-

dürlüğü’nce Ankara’da düzenlenen ‘’Mikrobiyolojik analizlerde 

validasyon/verifikasyon rehberi çalışması’’ toplantısına kurumu-

muzdan mikrobiyoloji laboratuvar birim sorumlusu Müh. Emi-

ne MERAL katıldı. 

-17-20 Kasım 2014 tarihleri arasında Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı’nın Antalya’da ‘’Web sayfası yönetimi, kurumsal 

e-mail yönetimi, EBYS ve temel bilişim eğitimi, bilişim 

koordinasyon kurulu uygulama esasları’’ konularında dü-

zenlenen eğitime kurumumuzda İdari ve mali işlerde görev-

li personel Levent HAMZAÇEBİ katıldı. 

-24-27 Kasım 2014 tarihleri arasında Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı tarafından Antalya/Beymelek’ de düzenlenen ‘’2015 

yılı birim fiyat tespit toplantısı’’na kurumumuzdan sayman Meh-

met BAYRAKTAR katıldı. 

-03 Kasım2014-05 Ocak 2015 tarihleri arasında Trabzon İl 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ nde aday memurlar 

için düzenlenen ‘’Temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim prog-

ramları’’ na kurumumuzdan aday memurlarımız Müh. Gül-

şen ERGÜNEY, laborant Ahmet YILMAZ, laborant Ebu-

bekir YOZGATLI katılmaktadır. 

-25 Kasım 2014 tarihinde Trabzon Valiliği Bilim, Sanayi ve Tek-

noloji İl Müdürlüğü’ nce düzenlenen ‘’Yenilikçi Yönetim, Giri-

şimci Çalışan’’ konulu konferansa kurumumuz üst yönetimi 

katılmıştır. 

-KYB Sorumlusu Taner ÖZYURT ‘’ Metot validasyonu 

(temel problemler, istatiksel kavramlar, verilerin ikili karşı-

laştırılması, validasyon ön hazırlığı, validasyon parametrele-

rinin seçimi, örneklerle validasyon çalışmaları)’’ konularında 

teknik personele iç eğitim verdi. 

 Kurumumuz, sivil savunma biriminin organizasyonu ile Müdürlüğümüzün yangınlardan korunması, olası bir yangın 

durumunda itfaiye gelinceye kadar eldeki mevcut imkanları kullanarak müdahale edilmesi, tehlike durumunda binanın tahliyesi 

konularında teorik ve uygulamalı eğitimi 14 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirdi. 

-2014 Yılı Kasım ayında 558 numunede 1850 analiz çalışılmıştır.  
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Akreditasyon için genel şartlar ISO 17025 olarak anılacak olan (ISO/IEC 17025 1. basım 1999) “Deney ve Kalibrasyon Labora-

tuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” adlı uluslararası standartta belirtilmiştir. Akredite olmak isteyen bütün laboratuvarlar bu 

şartlarının tamamını karşılamak durumundadır. Ayrıca TS 13134 Standardı; hem denetçilere ve hem de mikrobiyolojik deneyleri 

gerçekleştiren laboratuvarlara belirli rehberlik sağlayarak, ISO 17025 standardını tamamlamaktadır. Bu standart, malzemeler, ma-

muller ve maddelerin incelenmesini yapan kimseler için ISO 17025’in yorumlanması konusunda çok ayrıntılı bir rehberlik sağla-

maktadır. 

Mikrobiyolojik deney; sterilite deneyini, mikroorganizmaların (virüsler, bakteriler, mantarlar ve tek hücreliler) saptanması, izole 

edilmesi, sayılması ve tanımlanması ve bunların farklı malzemeler ve ürünler içindeki metabolitlerini veya ekolojik denemeler için 

mikroorganizmaları saptama sistemlerinin bir parçası olarak kullanan herhangi bir çalışmayı içerir. 

 Mikrobiyolojik deneyler, ya mikrobiyoloji alanında deneyimli veya eş değeri alanda yeterli bir personel tarafından veya onun gö-

zetiminde gerçekleştirilmelidir. Laboratuvarın akreditasyonu kapsamı ile ilgili alanda personelin çok yoğun deneyime sahip olması, 

bu şartları karşılayan alternatif nitelik olarak değerlendirilebilir. Personelin, akreditasyon kapsamına giren konularda gözetim ol-

maksızın uygulama yapabilmesi için ilgili pratik iş deneyimine sahip olması veya akredite edilen işin gözetimini yapabilmesi için de 

bu konuda yeterince deneyimli olduğu değerlendirilmesi gerekmektedir. Laboratuvar raporlarında deney sonuçlarıyla ilgili yorum-

lamalar yapılıyor ve görüşler belirtiliyorsa, bu değerlendirme uygun deneyime ve söz konusu uygulama konusunda, örneğin mev-

zuat ve teknolojik şartlar ve kabul kriterlerine ilişkin bilgiye sahip laboratuvar yetkilileri tarafından yapılmış olmalıdır. 

Laboratuvar yönetimi, personelin deneyleri yetkinlikle gerçekleştirmesi ve cihazları çalıştırması için uygun eğitimi almış olmasını 

sağlamalıdır. Bu eğitim, temel teknikler konusunda eğitimi, örneğin, besiyeri hazırlanması, kolonilerin sayılması, aseptik teknikler 

gibi, objektif kriterleri kullanarak tayin edilebilirliği içermelidir. Personelin, bunu yapmaya yeterli oldukları veya gözetim altında 

yapabilecekleri değerlendirildiği takdirde, deney sadece numuneler üzerinde yapılmalıdır. Süregelmekte olan yeterlik objektif ola-

rak izlenmeli ve gerekli görüldüğünde eğitim olanağı sağlanmalıdır. Bir metot veya teknik düzenli olarak uygulanan türden değilse, 

deneyin yapılmasına başlamadan önce deneyi yapacak personelin yeterliliğinin doğrulanması gerekebilir. Personelin performans 

değerlendirmesi arasındaki kritik aralık, belirlenmeli ve dokümante edilmelidir. Mikroorganizmaların tanımı ve doğrulanması için 

deney sonuçlarının yorumlanması, deneyi gerçekleştiren analizcinin deneyimi ile kuvvetle ilişkili olup, analizi yapan her personel 

düzenli olarak izlenmelidir. 

Bazı durumlarda, yeterliliği metotlar yerine, belirli bir teknik veya cihaz ile ilişkilendirmek daha uygun olabilir. Tipik bir laboratu-

var, deney olanakları (mikrobiyolojik deneyler ve bunlarla ilgili faaliyetlerin gerçekleştirildiği mekânlar) ve destek olanaklarından 

(girişler, koridorlar, idarî bölümler, soyunma odaları ve tuvaletler ile depolama mekanları ve arşivlerden) oluşmaktadır. Genel 

olarak deney tesislerinin karşılamak durumunda olduğu çevre şartları da bulunmaktadır. 

Laboratuvar yerleşimi ; Laboratuvar yerleşiminde TS EN 12128/Şubat 2002 standardından yararlanılabilir. 

1-Gerçekleştirilmekte olan deneye bağlı olarak, mikrobiyoloji laboratuvarına girişler yalnız yetkili personelle sınırlandırılmalıdır. 

Bu tür sınırlamanın uygulanması durumunda personel aşağıda sıralanan hususlarda bilgilendirilmelidir: 

a) Belirlenen alanın kullanım amacı, 

b) Bu alan içinde yapılan çalışmalarla ilgili kısıtlamalar, 

c) Bu kısıtlamaların konulma amacı, 

d) Bu alanın uygun kontrol seviyesi. 

2-Lâboratuvarlar, karşılıklı olarak bulaşmaya yol açma risklerini en aza indirecek biçimde 

düzenlenmiş olmalıdır. 

a) Laboratuvarın amaca uygun teknoloji ile inşa edilmesi, 

b) Deney ve numunelerin bütünlüğün korunmasını sağlamak için uygun önlemler alına-

rak (örneğin sızdırmaz kaplar kullanılarak) prosedürlerin işlem sıraları ile uygulanması, 

c) Faaliyetlerin zamana ve mekâna göre ayırımının yapılması. 
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3-Aşağıda belirtilenler için ayrı veya açıkça belirlenmiş yerler tahsis edilmesinin genellikle iyi bir uygulama olduğu değerlendirilmek-

tedir: 

a) Numune teslim ve muhafaza alanı, 

b) Numunenin hazırlandığı (örneğin, son derece bulaşıcı olduklarından toz halindeki mamullerin hazırlanması ayrı bir me-

kanda yapılmalıdır) alan, 

c) Numunelerin, kuluçka devri dâhil incelendiği alan, 

d) Referans organizmaların bakımının yapıldığı alan, 

e) Sterilizasyon da dâhil, ortam ve cihazın hazırlanması, 

f) Sterilizasyonun kontrolü, 

g) Bulaşmanın temizlendiği yıkama alanları. 

Yıkama alanları (bulaşma temizlendikten sonraki) mikrobiyolojik üremeyi olumsuz olarak etkileyebilecek iz miktarda da olsa mad-

delerin çapraz aktarımı olmaması için önlemlerin alınması şartı ile laboratuvarın diğer bölümleri ile paylaşılabilir. Laboratuvara özgü 

yürütülmekte olan faaliyetlerin (örneğin, gerçekleştirilmekte olan deneylerin tipi ve sayısı) türüne dayalı fizikî ayırıma gerek olup 

olmadığı konusunda karar verilmelidir. 

Kontrol dışı çapraz bulaşma olmaması için cihazların rutin olarak bölümler arasında taşınmasından kaçınılmalıdır. Moleküler biyo-

loji laboratuvarına ait olan pipetler, başlıklar, santrifüjler, tüpler vb, kendi çalışma alanları içinde (düşük-orta-yüksek DNA ortamla-

rı) yerleştirilmiş olmalıdır. Çalışma alanları, temizliğin ve düzenin sağlanmasına imkân verecek genişlikte olmalıdır. Alanlar yapıl-

makta olan analiz miktarı ve laboratuvarın iç organizasyonu ile orantılı bir büyüklükte olmalıdır. Gerekli olan alan, ulusal mevzua-

tın bu tür ortamlar için öngördüğü boyutlara uygun olmalıdır. 

Çalışma odaları uygun biçimde havalandırılmış ve uygun sıcaklıkta olmalıdır. Bu, doğal veya zorunlu havalandırma ile ya da klima 

ile gerçekleştirilebilir. Klima kullanıldığında, filtrelerinin uygun nitelikte olması sağlanmalı, muayene edilmeli, bakımı yapılmalı ve 

yapılmakta olan işin sıklığına uygun sürelerde değiştirilmelidir. 

4- Aşağıda belirtilen önlemlerin uygulanması ile bulaşma en az seviyeye düşürülebilir: 

 Duvarların, tavanın, döşemenin ve tezgahların yüzeyleri düzgün olmalıdır (yüzeylerin düzgünlüğünün ölçüsü temizleme kolay-

lığıdır).  

 Döşeme, duvarlar ve tavandaki eklem yerleri içbükey olmalı, 

 Deneyler yürütülmekte iken kapılar ve pencereler mümkün olduğunca az açılmalı, 

 Panjurlar pencerelerin dışına yerleştirilmeli, 

 Dış tarafa tarafa yerleştirilen panjurlara temizlik için erişim kolay olmalı, 

 Hermetik olarak kaplanmamış su boruları çalışma alanları üzerinden geçirilmemeli, 

 Havalandırma sisteminin hava girişlerinde toz filtreleri bulunmalı, 

 Tercihen elle kontrol edilmeyen ayrı el yıkama düzenlemeleri olmalı, 

 Dolaplar, tavanla arasında mesafe kalmayacak yükseklikte olmalı, 

 Pürüzlü ve çıplak ahşap yüzey bulunmamalı, 

 Teçhizatın ve aksesuarların ahşap yüzeyleri uygun biçimde sızdırmaz olmalı, 

 Deneylerin yapılabilmesi için mutlaka bulunması gerekenlerin dışında eşya veya doküman bulunmamalıdır. 

 

Kaynak: ISO EN 17025 –TSE  13134                                                                 Hazırlayan: 

                      Emine MERAL 

                                   Ziraat Mühendisi 

“Okumak okuduğunuz herşeyi kabul etmek anlamına gelmez. Okumak okuduğunuz herşeyi anlamlandır-

dığınız anlamına gelir.” 

A. Kolantri 



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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Genellikle iş sonrası veya evde televizyon karşısında amaçsızca, kanal kanal 

dolaşarak boşa geçirilen zamanlar, kitap okuyarak geçirilebilecek en verimli 

zamanlardır. Bunun yanı sıra otobüs, tren, taksi ve uçak gibi ulaşım araçların-

da seyahat ederken zorunlu olarak geçen boş zamanlar da kitap okuyarak 

değerlendirilebilecek anlardır. Özellikle bekleme yapılan yerlerde kitap oku-

mak, geçirilen zamanı hem zevkli hale getirecek hem de kişinin yeni bir şey 

daha öğrenmesine vesile olacaktır.  

 

Bu konuda gelişmiş ülkelerin çizdiği tablo oldukça etkilidir. Sahip olunan her 

boş anda yanlarında bulunan kitabı okuyan Batılılar, kitap okuma alışkanlığı-

nın en güzel örneklerini sergilemektedirler. 

KITAP OKUMA : Kitaplar ömrü uzatmanın en iyi yoldur. Stres insanine ölüm alarmıdır. Kitaplar bitirilemeyecek kadar çoktur. 

Bu yüzden en lüzumluları okunmalıdır.  

Kaynak: http://onlinekitaplik.tr.gg/ 

“

”  


