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 Kalite, ekip bilinci ve emsalleri arasında en iyi 

olmak gibi kurumsal vizyonu olan marka hedefli Trab-

zon Gıda kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, 2014 yılını 

da yeni kazanımlarla uğurladı. 

          Kurumumuzun yönetim anlayışı; çalışan ve müş-

teri odaklı, çalışanın uzmanlaşmasını önemseyen ve 

fırsat yaratan, sürekli geliştirme fikrine ve yenilikçi 

düşünceye sahip, riskler için önlem alıp hayata geçiren, ekip çalışmasını ve işbirliğini öneren ve önemseyen, insana saygı ve 

güven ortamı gerekliliğine inanan bir yaklaşımdır. 

           Kurumumuzun en değerli varlığı çalışanlarıdır. İşyerimizde, insanı merkeze alan ‘’insan merkezli yaklaşım’’ ın sağlık-

lı iletişim ve olumlu çalışma atmosferinin oluşturduğunu ve bu pozitif ortamın işyerimizi sarıp sarmaladığına inanıyorum. 

İdeal bir kurum, insanın içinde yaşayabileceği, rahatça nefes alabileceği, hedeflerini gerçekleştireceği, oksijeni ve enerjisi bol, 

dostluk ortamıyla kuşatılmış, vizyonu, uzak görümü ve kalite hedefi olan sosyal bir ortamdır. 

 Yenilikçi fikirler, iş bitirici çalışanlar ancak böyle özel, özgün, insan odaklı iş ortamlarında ortaya çıkar. Trabzon 

Gıda Kontrol Laboratuvar ekibinin de arzusu budur. 

 2014 yılında 6171 numune çalıştık. Mikrobiyoloji laboratuvarının tadilatı ve uzman personel kayıpları nedeniyle bu 

yıl çalışılan numune sayısı, geçen yılın numune sayısının gerisinde kaldı. 2015 yılında müşterilerimizin isteklerini bir görev 

bilerek, hedeflediğimiz numune ve analiz sayısına ulaşmakta ekip olarak kararlıyız. 

 İşletmelerde kalitenin artmasında, verimliliğin artmasında kısaca büyümede en önemli faktör olan sürekli iyileştirme 

yatar. Bu fikirle, sürekli olarak durum değerlendirmesi yaparak ‘’daha iyisi nasıl yapılabilir’’ arayışındayız. Biliyoruz ki bir 

sistem ne kadar iyi olursa olsun mutlaka geliştirilebilecek yönleri vardır. 

 Hayattaki en zor şey;  amaçsız insanlarla yaşamak imiş. Günlerimizin değerli ve anlamlı geçmesi, kendimize olan 

borcumuzdur. Bunun için de var gücümüzle işimize odaklanmalıyız. Şunu da unutmayalım ki ‘’insan hayatta neye odakla-

nırsa mutlaka ondan sonuç alırmış. O nedenle eksikliklerimizi tespit edip daha iyisi için kollarımızı sıvayarak 2016 yılına 

büyük kazanımlarla geçmeyi hedefliyoruz. 

Hizmette ve alanında marka olabilmek adına, hayallerimizin gerçeğe dönüşmesi yolunda bizlere destek veren herkese 

teşekkür eder, teknik ve yapısal gelişimlere bizlere güvenen insanların desteğiyle devam edeceğimizi en samimi duygularımla 

ifade etmek isterim. 

                 Esra Gül KARANİS 

                       Müdür 
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2014 yılında yaptığımız iyileştirme faaliyetlerimiz; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarımız ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda tadilatı gerçekleştirilmiştir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun risk değerlendirme kapsamında belirlenen tüm eksiklikler giderildi. 

 Toksin Analiz Laboratuvarımız analiz bölümünde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında lokal havalandır-

ma sistemi kurularak faaliyete geçirildi. 
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2014 Yılında ki Projelerimiz; 

Markalaşan Şehrin Lider Laboratuvarı Projesi 

2014 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına (DOKA)’ya sunulan Kimyasal ve mik-

robiyolojik analizlerde metot validasyonu ve proje döngüsü yönetimi konularını içeren ‘’Markalaşan Şehrin Lider Laboratu-

varı’’ isimli proje sunuldu ve kabulü sonrasında teknik personellerce eğitimler alındı. 

 

TGKLM e-Bilgi Bankası Projesi 

 

 

Bilgi Bankası Projesi ile elektronik ortamda ;’’ kitaplar, ders not-

ları, sunu-video, analiz yöntemleri ve standartlar’’ başlıkları altın-

da kurum çalışmalarımıza yönelik güncel dokümanlar bulunmak-

tadır. Ayrıca süreli yayınlar, mevzuat bilgileri, KYB ve İKS dokü-

manlarına da tüm personelimiz güvenlik prosedürüne uygun ola-

rak ulaşabilmektedirler. 

 

Bir Adım Bizden Destek Trabzon ‘dan Projesi 

2014 yılında ‘’Okuyan Bir Toplum’’ hedefine yönelik kültür politikasına 

katkı olabileceği inancıyla ‘’Bir Adım Bizden Destek Trabzon’dan’’ isimli 

geçici derme kütüphane projesini Trabzon İl Halk Kütüphanesi’nin katkı-

sıyla çalışanlarımıza sunduk. Trabzon’da kamu kuruluşlarında bir ilk oldu-

ğu ve öncülük yaptığı için Kurumumuza İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü 

tarafından ‘’Teşekkür Belgesi’’ verilmiştir.  
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2014 Yılında Kuruma Kazandırılan Cihazlar; 

          Numune yoğunluğunda analizlerin aksamaması için katkı-kalıntı analizleri laboratuvar biriminde gereksinim 

duyulan mevcut cihazlara ilaveten GC-FID Cihazı ve HPLC (FLD ve DAD dedektörlü) Cihazı satın alındı. Ayrıca 

glüten ındex cihazı, glüten yıkama cihazı, kuru glüten cihazı, su aktivitesi cihazı, otoklav gibi aciliyeti olan cihazları 

da temin ederek faaliyete geçirdik. 

 

2014 yılı akreditasyon yenileme denetimi 17-18 Eylül 2014 tarihinde gerçekleşti. Denetimleri gelişim 

için bir fırsat görmekte ve mücadelemizi bu yönde yapmaktayız. 

           2014 yılında kişi başına düşen eğitim süresi; tüm personel bazında 5.96 gün, teknik personel bazında ise 9.82 gündür. 

Biliyoruz ki; ulusal/uluslararası metotlarla çalışan Kurumumuz bir nevi bilgi üretim merkezi gibi çalışmaktadır. 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. 

2014 yılında ‘’Kontrol Şube Müdürlükleri’’  ve ‘’özel istek müşterileri’’ ile toplantılar gerçekleştirilmiş, numune alma, numune 

taşıma kuralları, analiz süreleri, laboratuvar süreçleri hakkında bilgi verilmiş, öneri ve şikayetler alınmıştır. Yapılan bu toplantılar 

müşterilerimiz ve bizler için çok faydalı olmuştur. 

Denetim; 

Eğitim Faaliyetlerimiz; 

Müşteri İlişkilerimiz; 



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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-2014 yılı toplam numune sayımız 6171, analiz sayımız 19.74 

-2015 yılı ocak ayında 467 numunede 1398 analiz    çalışılmış-

tır. 

-2014 yılı toplam numune sayımız 6171, analiz sayımız 

19.743 olarak gerçekleşti. 

Yıl Numune Sayısı Analiz Sayısı 

2011 6759 30917 

2012 7647 31075 

2013 7625 41948 

2014 6171 19743 

-Taşra birimlerinin yürüttükleri hizmet ve faaliyetlerinin et-

kinliği, verimliliği ve kurumların stratejik plan ve performans 

programlarına uygunluğu ile ilgili rapor hazırlanmış olup 

valilik değerlendirmesi ile Başbakanlığa gönderilmek üzere 

Trabzon Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Müdürlü-

ğü’ne gönderildi. 

- “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’’gereğince tehli-

keli atıklarımızı sistemli bir şekilde tasnifini yaparak depola-

maktayız. 2014 yılına ait atık üreticileri atık beyan formu 

Bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı kullanarak  

Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirdik.  

-KTÜ Maçka MYO ‘da görevli akademisyen Yrd. Doç.Dr. 

Oktay YILDIZ Müdürlüğümüzde teknik personele 

‘’istatistik’’ konulu eğitim verdi. 

-Kurumumuza atanan Mühendis G. ERGÜNEY, Laborant-

lar E. YOZGATLI ile A. YILMAZ’ın aday memur eğitimleri 

tamamlandı. Ülkemize ve kurumumuza hayırlı hizmetlerde 

bulunmalarını temenni ederiz. 

-ZİYARET;   

19 Ocak 2015 tarihinde,  Bakanlığımız Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanı Sayın Ali ÇAKIR ile Çalışma Grup Sorumlusu Sayın Ünal 

ÇETİN ve Merkez Sayman Mehmet KENGİL Kurumumuzu 

ziyaret ederek, çalışmalarımız hakkında bilgi almışlardır. 

-19-23 Ocak tarihleri arasında Bursa GYKMAEM ‘de Kurumu-

muz personellerinden Müh. G. ERGÜNEY ile Laborant A. YIL-

MAZ ‘’LC MSMS Cihazı ile Pestisit Eğitimi’’ almışlardır. 

-29-31 Ocak tarihleri arasında Bakanlığımız EYYDB’ ca düzenle-

nen ‘’HIEBİS Eğitimi’’ ne Kurumumuzdan eğitim sorumlusu       

T. ÖZYURT katılmıştır. 

-Web sitemizde 2015 yılı analiz- fiyat listemizi güncelleme yaparak 

yayınladık. 

-EMEKLİLİK; Belediyelerden Kurumumuza geçiş yapan işçiler-

den Şeker YIMAZ ve Halit TOPAL emekliye ayrılmışlardır. 

Emeklilik yaşamında kendilerine mutluluklar dileriz. 

-Müdürlüğümüzün 2014 yılı faaliyet raporu Bakanlığımız 

Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’ne sunuldu . 


