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-2016 yılı Mayıs ayında 517 numunede   1802 analiz çalışılmıştır.  

- EĞİTİM; 

*Kimyager Serkan SERDAR, GKGM’ ce planlanmış olunan eğitimler kapsamında, 8-10 Mayıs 2016 

tarihleri arasında Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde düzenlenen ‘’Buğdayda Sediman-

tasyon Analizi’’ eğitimine katılmıştır. 

*Sivil Savunma Uzmanı Şahin SAVA, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ nca 30 Mayıs- 03 Haziran 

arasında Antalya ilinde düzenlenmiş olunan ‘’Afet Lojistiği, Seferberlik, Sivil Savunma, KBRN ve Ko-

ruyucu Güvenlik Eğitimi’’ ne katılmıştır. 

* Trabzon Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ‘’ Afetlere Hazır Bir Türkiye İçin Bilinçlendirme 

ve Eğitim Seferberliği’’ projesi kapsamında 12 Mayıs 2016 tarihinde AFAD eğitmenleri Celâlettin ŞE-

NEL ve Mustafa YILDIRIM kurum personeline eğitim vermişlerdir. 

*Trabzon Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan güven-

lik görevlilerine yönelik olarak ‘’İntihar Saldırılarının Tespiti ve Alınacak Önlemler’’ konusunda 27-30 

Mayıs 2016 tarihleri arasında Ortahisar Belediyesi Başkanlığında eğitim düzenlemiştir. Kurum güvenlik 

personellerimizin sözü edilen eğitime katılımı sağlanmıştır. 

*Trabzon Valiliği, 25-31 Mayıs Etik Günü ve Etik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Mehmet AKBU-

LUT tarafından 30 Mayıs günü ‘’Çalışma Hayatında Etik Bir Sorun: Mobbing’’ konulu konferansa 

kurumumuzda amir ve memur düzeyinde katılım sağlanmıştır. 

trabzon.gidalab@gthb.gov.tr 

-TÜRKAK DENETİMİ; 

6 Mayıs 2016 tarihinde kapsam genişletme denetimimiz gerçekleşti-

rildi. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) uygunluk değerlendir-

me kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslara-

rası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle uygunluk 

değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin ulusal ve ulusla-

rarası alanda kabulünü temin etmek amacıyla kurulmuş olup 1999 

yılından bu yana ülkemizde akreditasyon hizmeti sunmaktadır. 

Kurumumuz 2006 yılından beri akredite bir kuruluştur. 

2015 Nobel Kimya Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar’la söyleşiden bir alıntı; 

*Çocuklarımıza bilimi sevdirmek gerekiyor. Çocuklarımızı fizik, kimya, biyoloji ve teknoloji alanlarında 

teşvik etmemiz gerekiyor. Çok genç yaşlarda deney yapmaya alıştırmalıyız. Deney yapmaya alışan insan 

düşünür ve bu ancak öyle alışkanlık haline gelir. Bunu bir gelenek haline getirmeliyiz.  

*Laboratuvarda çalışırken yorulduğum, kendime olan güvenimi sorguladığım zamanlar oldu, fakat 

‘’Ben yaparım’’ dedim ve devam ettim. Allah’a şükür hem memleketimize, hem dünya bilimine bir 

katkı yaptım.  

*İnsanlığa faydalı olmanın onurunu hiçbir şeye değişmem. 

         Aziz Sancar 

-EVLİLİK; 

 

 

Personellerimizden Birgül  

Kutay’ın kızı Gülden, Ahmet 

Gürkan ile mutlu bir yaşama 

evlenerek adım attılar. Genç 

çifti ve ailelerini tebrik eder, 

mutluluklar dileriz.  

 

 

   Çalışma arkadaşımız Ayla 

KARAKUŞ’ un babası vefat 

etmiştir. Gıda Kontrol Labora-

tuvar Müdürlüğü olarak Sam-

sun’da defnedilen babasına 

rahmet, kederli ailesine sabırlar  

diliyoruz. 

 

 

AB-0070-T 

Sevdiğiniz bir işi 

meslek edinirseniz, 

hayatta bir gün dahi 

çalışmış olmazsınız . 

       Confiuius 
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MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER LABORATUVARININ 

YETERLİLİĞİ İÇİN GENEL ŞARTLAR  
 

 Mikrobiyolojik Analizler Laboratuvarının yeterliliği için bulundurması gereken özellikler ve işleyişi Gıda Tarım Hayvancı-

lık Bakanlığı mevzuatıyla belirlenmiştir. (örn:Gıda Kontrol Laboratuvarlarının, Kuruluş, Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalış-

ma Usul Ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik) 

 Bakanlık talimatları gereği Laboratuvarlar çalışmalarında uluslararası standart olan ISO 17025 “Deney ve Kalibrasyon 

Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” referans alınmıştır. Akredite olmak isteyen bütün laboratuvarlar ISO 17025 şartla-

rının  tamamını karşılamak durumundadır. 

 Ayrıca TS 13134 Standardı; hem denetçilere ve hem de mikrobiyolojik deneyleri gerçekleştiren laboratuvarlara belirli reh-

berlik sağlayarak, ISO 17025 standardını tamamlamaktadır. Bu standart, malzemeler, mamuller ve maddelerin incelenmesini yapan 

kimseler için ISO 17025’in yorumlanması konusunda çok ayrıntılı bir rehberlik sağlamaktadır.  

1.Personel ; Mikrobiyolojik deneyler, ya mikrobiyoloji alanında de-

neyimli veya eş değeri alanda yeterli bir personel tarafından veya 

onun gözetiminde gerçekleştirilmelidir. Laboratuvarın akreditasyonu 

kapsamı ile ilgili alanda personelin çok yoğun deneyime sahip olma-

sı, bu şartları karşılayan alternatif nitelik olarak değerlendirilebilir. 

Personelin, akreditasyon kapsamına giren konularda gözetim olmak-

sızın uygulama yapabilmesi için ilgili pratik iş deneyimine sahip ol-

ması veya akredite edilen işin gözetimini yapabilmesi için de bu ko-

nuda yeterince deneyimli olduğu değerlendirilmesi gerekmektedir. 

2. Lâboratuvar yerleşimi ; Laboratuvar yerleşiminde TS EN 12128 

standardından yararlanılabilir.Gerçekleştirilmekte olan deneye bağlı 

olarak, mikrobiyoloji laboratuvarına girişler yalnız yetkili personelle 

sınırlandırılmalıdır. Bu tür sınırlamanın uygulanması durumunda 

personel aşağıda sıralanan hususlarda bilgilendirilmelidir: 

a) Numune teslim ve muhafaza alanı, 

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

mekanda yapılmalıdır), 

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 bulunmamalıdır. 

3. Çevresel izleme ; Örneğin, yüzeylerin silinmesi ve hava çökeltme plakalarının kullanılması da uygun bir çevresel izleme programı 

düzenlenmelidir. Ortamın kabul edilebilir mikrobiyolojik yük seviyeleri belirlenmeli ve bu seviyelerin  aşılması durumunda uygula-

nacak prosedürler dokümante edilmiş olmalıdır. Verilerin analizi, bulaşma seviyesi eğiliminin tayin edilmesini mümkün kılmalıdır. 

4.Deney metotlarının geçerli kılınması 4.1.Validasyon :  Kullanılan metodun kendi laboratuvarımız için uygunluğunun (doğruluk ve 

güvenilirlik) doğrulanması amacıyla, performansını belirlemek için test / ölçüm ve istatiksel değerlendirme çalışmalarıdır. Standart 

metot kullanılmaması durumunda tam validasyon çalışması yapılır.Standart metot kullanılması durumunda Kısmi Validasyon yani 

verifikasyon çalışması yapılır.  

4.2. Ölçümlerin Belirsizliği ; Ölçme belirsizliğinin uluslararası tanımı, ISO tarafından hazırlanmış bulunan Metrolojide temel ve  

genel terimler sözlüğünde verilmiştir (Ek B). Avrupa akreditasyon kuruluşlarınca deneyde beklenen  belirsizliğin değerlendirilmesi-

ne ve ifadesine genel yaklaşım, Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Komitesi tarafından belirlenen ve ISO 17025’in Ölçme Belirsizliği-

nin İfadesi için Kılavuz dokümanında açıklanan tavsiyelere dayandırılmaktadır. 
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 Akredite olmuş mikrobiyoloji deney laboratuvarlarının, deneyden geçirilen matrisler içinde organizmaların dağılımının 

nasıl olduğunu anlamaları ve bunlardan alt numune oluşturulduğunda nasıl hesaba katacaklarını bilmeleri beklenilmektedir. Bunun-

la birlikte, müşteri tarafından talep edilmedikçe, bu belirsizlik bileşenin, tahmine dâhil edilmesi tavsiye edilmemektedir. Bunun ana 

nedenleri, ürün matrisi içinde organizmaların dağılımından kaynaklanan belirsizlikler, laboratuvarın performansının bir fonksiyonu 

olmayıp deneyden geçirilmekte olan numuneye özgü bir durum olması ve deney metotlarının etkilerini hesaba katarak kullanılacak 

numunenin büyüklüğünü belirlemesinin gerekmesidir. 

5.Cihazlar`; Sisteminin bir parçası olarak, laboratuvar cihazlarının bakımı, kalibrasyon ve performans doğrulaması dokümante edil-

miş bir programa göre gerçekleştirilmelidir. (Cihazın bakımı için bilgiler ISO 17025’de  Ek F’de, ISO 13134 ve ISO 7218’de bulu-

nabilir) 

6.  Belirteçler ve besi yerleri; Laboratuvarlar, kullanılan belirteçlerin kalitesi-

nin, kullanılacakları deneylere uygun nitelikte olmasını sağlamalıdır. Deneyler 

için kritik olan her parti belirtecin uygunluğu, başlangıçta ve raf ömrü süre-

since ulusal ve uluslararası kabul görmüş kültürlerle pozitif ve negatif orga-

nizmalar kullanılarak izlenebilirliği doğrulanmalıdır. (ISO 11133 Bölüm 1 ve 

Bölüm 2). 

7.  Referans malzemeler ve referans kültürler; Referans malzemeler ve serti-

falı referans malzemeler ölçmelere temel olacak izlenebilirliği sağlamalı ve 

aşağıda sıralanan işlemlerde kullanılmalıdır; 

 

 

• Sonuçların doğruluğunun kanıtlanmasında, 

• Cihazların kalibre edilmesinde, 

• Laboratuvarın performansını gözlemlenmesinde, 

• Metotların geçerliliğinin sağlanmasında, ve 

• Metotların karşılaştırılmasında. 

 

 

 

8. Numunenin alınması ve tanımlanması; Mikrobiyel flora; sıcaklık, depola-

ma süresi ve nakliye gibi faktörlere duyarlı olabileceğinden, laboratuvar tara-

fından teslim alındığında numunen durumunun kontrol edilmesi ve kayıtlara 

geçirilmesi önemlidir. 

a) Tarih ve gerekli olduğunda teslim alınma saati, 

b) Teslim alındığında numunenin durumu ve gerekli olduğunda, sıcaklığı, 

c) Numune alma işlemine özgü veriler (numunenin alınma tarihi, numune 

alma şartları, vb). 

9. Bulaşmış atıkların elden çıkarılması; Bulaşmış malzemelerin doğru biçimde elden çıkarılması, numune analizinin kalitesini doğru-

dan etkileyebilir olmamakla birlikte, prosedürler deney ortamında veya malzemelere bulaşma olma olasılığını en aza indirecek şekil-

de tasarımlanmış olmalıdır. Bu konu iyi laboratuvar yönetiminin bir gereğidir ve ulusal ya da uluslararası çevre veya sağlık ve gü-

venlik yönetmeliklerine uyulmalıdır (ISO 7218). 
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10.Sonuçların kalite güvencesi/performans kalite kontrolü 

10.1. İç kalite kontrolü;Kalite kontrolü, işlemlerin sürekli değerlendirilmesi için laboratuvar tarafından hazırlanmış prosedürlerden 

oluşmaktadır. Temel hedef, her seferinde alınan sonuçların tutarlığını ve bunların tanımlanmış kriterlere uygunluğunu sağlamaktır. 

10.2. Dış kalite değerlendirmesi ; Laboratuvarlar akreditasyonları kapsamına giren analizlerde yeterlik deneylerine düzenli olarak 

katılmalıdır.  

11. Deney raporları;Sayım sonucu negatif ise, bu durum ”tanımlanan birim için saptanmamıştır” şeklinde rapor edilmelidir.Nite l 

deney sonuçları, “tanımlanan miktar veya hacimde saptanmıştır/saptanmamıştır” şeklinde rapor edilmelidir. Belirlenen organizma 

sayısı metot ile saptanabilecek sınırı aşıyorsa ve bu durum konusunda müşteri ile anlaşılmışsa, bu sonuç, “tanımlanan bir bir im için 

belirtilen organizma sayısından daha azdır” şeklinde de ifade edilebilir. 

Referanslar 

• Gıda,Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı Mevzuat 

• ISO 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) 

• 2013 EURACHEM  Accreditation for Microbiological Laboratories  

• TS ISO 13134 Mikrobiyoloji  Lâboratuvarlarının Akreditasyonu –Gıda,Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı 13.10.2010 tarihli 

ve 29 nolu Talimat 

• TS ISO 19036 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Guidelines for the estimation  of measurement uncer-

tainty for quantitative determination 

 

 

           Hazırlayan : 

                     Emine MERAL 

                    Ziraat Mühendisi 

 

TRABZON GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ 

Adres: İnönü Mah. TS. Bulvarı No:94      61040 -  TRABZON 

Telefon: 0 (462) 230 22 70 Faks: 0 (462) 230 22 71 E-posta: trabzon.gidalab@gthb.gov.tr 

 

Güney California Üniversitesi’nin 5 bini kalın bağırsak kanserine yaka-

lanan 8 bin 500 kişinin katılımıyla yaptığı araştırmada,  

günde ortalama 2 fincan kahve içenlerin kalın bağırsak kanserine yaka-

lanma riskinin, hiç kahve içmeyenlerden yüzde 30 az olduğu belirlendi. 

Riskin azalma oranının günde içilen kahve miktarına göre değiştiğini 

belirten bilim insanları 1-2 fincan kahvenin riski yüzde 22, 2,5 fincanın 

yüzde 44 azalttığını vurguladı. Günde 2,5 fincandan fazla kahve içenler-

de ise riskin yüzde 59 düştüğü belirtildi.Kahvenin kalın bağırsak kanseri 

riskini azaltma nedeni tam olarak bilinmese de bilim adamları bunun 

kahve bileşenlerinin bağırsaktaki bakteriler üzerindeki etkisinden kay-

naklandığını düşünüyor. Araştırmanın sonuçları, Amerikan Kanser 

Araştırmaları Derneği’nin konferansında sunuldu. 

Kaynak: Labmedya 


