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 Sorumluluklarının bilincinde, işini severek, heye-

can duyarak yapan 50 kişilik bir aileyiz. Her zaman oldu-

ğu gibi 2015 yılında da çalışanlarımızın göstermiş olduğu 

özverili çalışmalardan dolayı kendilerine tek tek teşekkür 

ediyorum. 

 İyileştirme ve yenilikçi olmayı ilke edinen, sürdü-

rülebilir büyümeyi hedefleyen, başarısında çalışanlarını 

anahtar faktör olarak gören Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, 2015 yılında da   

modern yönetim felsefesi ile tercih edilen ideal bir kurum olma çabasını göstermiştir. 

 Sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi öngören yaklaşımla, akreditasyon tarihimiz olan 2006 yılını mihenk taşı kabul 

ederek, Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü olarak gelişerek, dönüşerek büyümeye devam ediyoruz. Ancak iyileş-

tirme konularını iyi okumak gerektiğinin de farkındayız. 

 Ekip olarak, profesyonel bir işi amatör ruhla, yani ilk günkü gibi heyecan ile yapmaktayız. Profesyonellik, sürekli 

yapılan iş ile yarışmayı gerektirir. Performansımızı durmadan geliştirmek, yeteneklerimizin gelişmesi için çok iyi bir yoldur, 

iyiyi mükemmele çevirir. Bizim işimizdeki başarının sırrı da, hakikati de budur. 

 2015 yılı sonu itibariyle Müdürlüğümüzde, 7111 numunede 24059 analiz gerçekleştirilmiştir. Müşteri memnuniyet 

anketlerini değerlendirdiğimizde, Laboratuvar Müdürlüğümüzün sadece analiz kalitesi ile değil, hizmet kalitesiyle de müşte-

rilerini memnun etmeyi başarmış olduğu görülmektedir. 

 2016 yılı hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde numune ve analiz sayılarımızda ciddi artışlar beklemekteyiz. Bu durum 

doğru ve emin adımlarla ilerlediğimizin bir göstergesidir. Her birimiz sorumluluklarımızın arttığı ve daha iyisi olma gibi bir 

misyon yüklendiğimizin de farkındayız. Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü personelleri; bilgili olma, profesyo-

nel olma ve akademik olma konusunda daha da gayretli olacaktır.  

           İşimize her dem borcumuz vardır; çünkü o bizim ekmek paramız, özgürlüğümüz ve kimliğimizdir. Unutmamak gerek 

ki, başımız dik ve özgür olmak istiyorsak çok çalışmak, işimize olan borcumuzu ödemek ve elimizden gelenin en iyisini yap-

mak zorundayız. Hayata, dünyaya ve en önemlisi özsaygımıza borcumuz vardır. 

 Bu itibarla, fark yaratmak, hizmette ve alanında marka olmak Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün 

ana hedefidir. 2016 yılında da hedeflerimize ulaşma konusunda istek ve çabamız devam edecektir. Bu yolda bizlere inanan 

ve destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim.  

                                                                                                                                                    Laboratuvar Müdürü 

           Esra Gül KARANİS 
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 Hep birlikte, hep ileriye… 

trabzon.gidalab@gthb.gov.tr 
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2015 yılında yaptığımız iyileştirme faaliyetlerimiz; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1972 yılında inşa edilen binamız, enerji verimliliği nedeniyle mantolama çalışmasının ardından dış cephe tadilat 

çalışması tamamlanmıştır. 
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Fiziksel Analiz Laboratuvar Birimi, tadilatla yeniden düzenlenerek hizmete girmiştir. 
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Hijyen şartlarını sağlamak için personellerimizin bir kısmının kullandığı wc’yi yeniledik. 

 

 

 

 

 

 

 

Müdürlüğümüz, binamızın doğalgaz dönüşümünü 2015 yılında tamamlamıştır. 
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2015 Yılında Kuruma Kazandırılan Cihazlar; 

Mikrobiyoloji analizleri laboratuvar birimine 2 adet otoklav, fiziksel analizleri laboratuvar birimine pH-metre ve ilet-

kenlik ölçüm cihazı, toksin analizleri laboratuvar birimi için ultra saf su cihazı, katkı-kalıntı analizleri laboratuvar 

birimine HPLC cihazları ile destek cihazlar talepler neticesinde satın alınarak çalışmalara başlanılmıştır. 

 

Yönetmeliğimizin 18. Madde hükümlerine göre,10 Haziran 2015 tarihinde İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Mü-

dürlüğü Laboratuvarı denetim ekibi tarafından Müdürlüğümüzün denetimi gerçekleştirildi. 

Bakanlığımız hesap ve işlemlerinin denetimi için, Sayıştay Başkanlığınca görevlendirilen Denetim Ekibi tarafından 

12 Ekim 2015 tarihinde kurumumuzun denetimi başarıyla tamamlandı. 

Eğitim Faaliyetlerimiz; 

2015 yılında  toplamda 29 personelimiz 26 farklı eğitime katılmıştır. 2015 yılında personel başına üşen eğitim süresi 5,28 saat, 

teknik personel başına düşen 23,4 saat olarak gerçekleşmişidir. 

 

Laboratuvarımızda geçici olarak ara verilen alkol analizleri, civa, sodyum, potasyum, meyve oranı(şeftali, kayısı, vişne ve porta-

kal nektarları) analizleri, karbondioksit tayini(bira, şarap ve alkolsüz içkilerde), yoğurtta peroksidaz  analizleri  ile hektolitre, 

glüten analizleri, su aktivitesi tayini, piknometre ile bağıl yoğunluk analizi tekrar yapılmaya başlanılmıştır. Düşme sayısı analizi 

de analiz listemize eklenmiştir. 

Denetim; 

Yeni Analizlerimiz; 

2015 yılında, personellerimizden 3 işci emekli olarak 1 işci ve 1 laborant personelimiz atama ile kurumumuzdan ayrılmıştır. 1 

kimyager, 2 gıda mühendisi, 1 tekniker ve 1 laborant, kadromuza katılmıştır. 50 kişi olan kadromuzla personel ihtiyacımız halen 

devam etmektedir  

Personel; 
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--2016 yılı ocak ayında 510 numunede 1870 analiz    çalışıl-

mıştır. 

-2015 yılı toplam numune sayımız 7111, analiz sayımız 24059 

olarak gerçekleşti. 

Yıl Numune Sayısı Analiz Sayısı 

2011 6759 30917 

2012 7647 31075 

2013 7625 41948 

2014 6171 19743 

2015 7111 24059 

-2016 yılı analiz ve fiyat listemiz güncellenerek web sitemizde 

yayınlanmıştır. 

-Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın, 

‘’Birimlerce yürütülen hizmet ve faaliyetlerin etkinliği ve kurumla-

rın stratejik plan ve performans programlarına uygunluğu ‘’ kap-

samında Müdürlüğümüze ait ‘’Stratejik Plan ve 2015 Yılı Değer-

lendirme Raporu’’ hazırlanmış olup Başbakanlığa sunulmak üzere 

Trabzon Valiliği, Strateji ve Koordinasyon Müdürlüğü’ne gönde-

rilmiştir. 

-26-28 Ocak 2016 tarihleri arasında DHDB’ca 2015 yılı DSİ 

yıllık bütçesinin onaylatılması için sayman Mehmet Bayraktar   

görevlendirildi. 

-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. 

-İMİŞ’de görevli personelimiz Abdurrahman TO-

SUN’un torunu olmuştur. Büyük aileler olmayı 

Allah herkese nasip etsin. Cihangir Enes bebek 

ailesine çok mutluluk getirsin. 

 

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 

20 ocak 2015 tarihinde yönetimi gözden geçirme toplantısı yapılmıştır. 

TS EN ISO/IEC 17025’e göre  yönetimin gözden geçirme; 

Laboratuvar üst yönetimi, uygunluk ve etkinliğin sürekliliğini sağlamak ve gerekli değişiklik ve 

iyileştirmeleri belirlemek üzere, laboratuvarın yönetim sistemini ve deney ve/veya kalibrasyon faaliyetlerini 

düzenli aralıklarla ve önceden belirlenmiş olan bir zaman çizelgesine ve prosedüre göre gözden geçirmelidir. 

 

-2015 yılı arşivleme işlemleri 

tamamlanmıştır. 


