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 Enstitü Müdürümüz Harun SEÇKİN, 03 Temmuz 2013 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Halk 

Dilinde Koyun-Keçi Islahı Ülkesel Projesi Tanıtım Etkinliği” programına katılmıştır. 

 04/07/2013 tarihinde, TEKİRDAĞ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde yapılan  yıllık 
denetim de, Denetçi olarak Müdürlüğümüzden Dr. Günnur F. BİRİCİK görevlendirilmiştir. 

 04/07/2013 tarihinde, İzmir Gıda kontrol Laboratuar Müdürlüğün de kurulan Süt Analiz 
Laboratuarındaki iş akışının incelenebilmesi ve oluşabilecek problemlerin değerlendirilmesi 
amacıyla yapılacak toplantıya   Mühendis Neslihan ATLIHAN’ın  katılmıştır. 

 19/07/2013 tarihinde Ankara Ulusal Gıda Referans Laboratuarında GDO analizleri ile ilgili 
görüş alışverişinde bulunmak üzere Müdürlüğümüzden Hayvansal Ürünler Bölüm Bşk. Ali 
ÖZCAN Ankara’ya görevlendirilmiştir. 

 AB Leonardo Vinci Yenilik Transferi Programı dahilindeki “Gıda Sanayi-Gıda Mevzuatı, Etki 
Analizi, Avrupa-E-Öğrenme Ağı İle Eğitim İşbirliği” isimli proje kapsamında 04-05 Eylül 2013 
tarihlerinde Litvanya’da yapılan toplantıya Müdürlüğümüzden Gıda Y. Mühendisi Yıldıray 
İSTANBULLU katılmıştır. 

 02-04 Eylül 2013 tarihlerinde Ilgaz Dağı Milli Parkı Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynaklar 
Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde, “İnsan Refahı ve Beslenmesinin İyileştirilmesi İçin 
Biyoçeşitlilik Koruma ve Sürdürülebilir Kullanımının Düzenlenmesi” projesinin uygulama 
planına yönelik çalışmalarla ile ilgili  toplantıya, Teknik Koordinatör Orhan EREN ve Gıda 
Y.Mühendisi Kadir Emre ÖZALTIN  katılmıştır.  

  05-06/09/2013 tarihlerinde, Teknik Koordinatör Orhan EREN; enstitümüz tarafından 
kurulması planlanan Ulusal Starter Kültür Yem Bankası ile ilgili toplantıya katılmıştır. 

 Müdürümüz Harun SEÇKİN ve Hayvansal Ürünler Bölüm Başkanı Ali ÖZCAN Kalkınma 
Bakanlığı’nda Starter Kültür Projesinin sunumunu yapmışlardır. 

 

 

 
 Enstitümüze yeni ataması yapılan teknik elemanlarından Biyolog Aslıhan ERGİNYAVUZ  

01.07.2013 tarihinde görevine başlamıştır. 

 Enstitümüze yeni ataması yapılan teknik elemanlarından Kimyager Dr. Murat Faruk US 
13.09.2013 tarihinde görevine başlamıştır. 

 Enstitümüz teknik elemanlarından Kimyager Medet ZOR 30.09.2013 tarihinde İstanbul İl 
Kontrol Lab. Müdürlüğü’ne tayin oldu. 

 Enstitümüz elemanlarından 4/C Geçici Personel Mehmet YILDIRIM 14.09.2013 tarihinde 
Bursa İl  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne tayin oldu. 

 Enstitümüz teknik elamanı Dr. Vesile ÇETİN ‘nin babası, Dr. Kader ÇETİN’ nin kayınpederi  
vefat etmiştir. Çetin ailesine başsağlığı dileriz. 

 Enstitümüz elemanlarından Fikret DEMİR’ in annesi vefat etmiştir. Demir ailesine başsağlığı 
dileriz. 

 Enstitümüz teknik elemanlarından H. Rıza AVCI evlenmiştir. Çifti tebrik eder, ömür boyu 
mutluluklar dileriz. 

 Enstitümüz teknik elamanlarından Özgül UÇURUM’ un 18.09.2013 tarihinde bir erkek 
çocuğu olmuştur. Uçurum ailesini tebrik eder, sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz. 
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BEBKA Projemiz Destekleniyor...   

Kurumumuz tarafından 
hazırlanan ‘Hayvansal Ürünler 
Antibiyotik Laboratuvarı Kurulması’ 
projesi BEBKA  tarafından destek 
almaya  hak kazandı. 

Bakım Onarım Hizmetleri … 
Birimimiz Enstitüde işlerin 
aksamamsı için çalışmalarını 
sürdürüyor. 

Laboratuvar Müzesi... 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez 
Araştırma Enstitüsü  kurulduğu 
günden  bu zamana kadar   
kullandığı cihazlarını sergilediği 
Müzesini açtı.  

Bu katma değerin sağlanması ise günümüzde Ar-Ge ve 
inovasyon kavramlarını öne çıkarmaktadır.  
Ar-Ge ve  inovasyon şirketlerin/ülkelerin günümüz 
tüketicisinin sorunlarını yada ihtiyaçlarını iyi tanımlayarak, bu 
doğrultuda çalışmalar yapıp uygun yeni ürün yada hizmetin 
teminini hedef almaktadır. Sonuçta daha önce benzeri 
olmayan bir ürün/hizmet yada benzer işi yapan bir 
ürün/hizmetin geliştirilmiş hali ortaya çıkacaktır. Bu yeni 
ürün/hizmet piyasaya sunulacak; yarattığı farklılık ile 
tüketicinin dikkatini çekecek ; ihracatı gerçekleştirecek, kar ve 
istihdam sağlayacak, küresel piyasada ülkenin/ şirketin 
rekabet gücünü arttıracaktır. 
      Ar-Ge ve inovasyon son 10 yıldır ülkelerin ekonomi ve 
sanayi politikalarında en üst sırada yer almaktadır. Ar-Ge ve 
inovasyon; özel teşebbüsler, kamu kurumları, kar amacı 
gütmeyen kurumlar ve üniversiteler tarafından 
gerçekleştirilebilir. Bu noktada ülkelerin Ar-Ge yatırımları 
büyük önem taşımaktadır. Ülkemizin ihtiyaçlarının da Ar-Ge 
ve yenilik yolu ile çözülmesi için,  ayrılan bütçe   her yıl 
artmaktadır.  
      Ar-Ge yatırımlarını uzun yıllar ve büyük miktarda yapan 
ülkeler günümüzde bilim ve teknoloji alanında büyük adımlar 
atmış olup,  gelişen sanayileri  ve  üretimleri ile küresel 
piyasada rekabet etme imkanları  artmıştır.   
       Ayrıca sürdürülebilir projelerin yapıldığı bir dünyada , 
disiplinler arası Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine odaklanılması 
bir zorunluluk haline gelmiştir 
Saygılarımla.                                       Harun SEÇKİN 

                                 Enstitü Müdürü 

 

       
Ürün ve hizmet çeşitliliği 

oldukça fazla olan günümüzde, 
ülkeler ve şirketler fark yaratmak, 
yenilikler ortaya koymak ve bu 
yarışta bir adım öne geçebilmek için 
çalışmaktadır. Üreticinin sağladığı 
en küçük katma değer bazen hızla 
büyüyerek çok önemli kazanımlar 
sağlamaktadır.  



     
      
         

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

 

 

     

     
      
         

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

 

 

     

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği 
ortaklığında yürütülmekte olan ‘Islah amaçlı Çiğ Sütte Kalitenin Desteklenmesi Projesi’ kapsamında 
kurulan Çiğ Süt Analiz laboratuvarımızın açılışı  23 Eylül 2013 tarihinde Bakanımız Sayın Mehmet 
Mehdi EKER  tarafından Balıkesir ili ile eş zamanlı ve ulusal kanallardan canlı yayın eşliğinde 
gerçekleştirilmiştir.   

 Laboratuvar; numune   kabul  ve  cihazlar  olmak  üzere  2  bölümden  oluşmaktadır. Çiğ  süt   
analizleri   FTS-FCM  Combi  adlı  cihazlarda   yapılmaktadır. Bu  cihazlar  ile saatte  400  adet  çiğ 
süt numunesinde analiz   gerçekleştirilebilmektedir.  Laboratuvarda   1   biyolog   ve  1  veteriner  
sağlık   teknisyeni   görev yapmaktadır  ve    çiğ   sütte   yağ,  protein,  laktoz,   toplam  kuru  madde,  
yağsız   kuru  madde, üre ve somatik  hücre   sayımı   analizleri yapılmaktadır. 

LABORATUVAR MÜZESİ 

     

ÇİĞ SÜT LABORATUVARI BEBKA’YA SUNDUĞUMUZ PROJEMİZ KABUL EDİLDİ 
 VE PROJE  SÖZLEŞMESİ İMZALANDI 

BAKIM ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ 

 Genel Müdürlüğümüz Araştırma Geliştirme 
çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Enstitülere ait 
organizasyon yapısını 02.07.2012 tarihinde 
yeniden düzenlenmiştir. Bunun gereği olarak 
kurumumuzda 05.02.2013 tarihinde  çalışmaların 
daha iyi yürütülmesi amacıyla düzenlenen 
yapılanma sonucu; Bakım Onarım Hizmetleri 
Birimi kurulmuştur. Birim İdari Koordinatöre bağlı 
olarak görev yapmaktadır.  

Kurumumuza ait Laboratuvar 
Müzesi Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdürü Masum 
BURAK’ ında katıldığı bir törenle 
açılmıştır.  1962 yılında kurulmuş olan 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma 
Enstitüsü  Müdürlüğü kurulduğu 
günden bu yana, laboratuvarlarında 
kullanmış olduğu  cihaz, cam malzeme 
ve sarf malzemelerini  ‘Laboratuvar 
Müzesi’nde sergilemektedir. 

Kurumun bahçesinde ayrı bir bölüm olarak  dizayn edilen müzede  cihaz ve malzemelerin yanı 
sıra kuruluştan itibaren görev yapan personel, Kurumu ziyaret edenler ve Kurumun faaliyetleri ile  ilgili 
fotoğraflar eski albümler halinde sergilenmektedir. Laboratuvar müzesi Kurumu ziyaret edenlere 
açıktır. 

 Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının 
(BEBKA) 2012 yılı Sürdürülebilir Sanayi Mali Destek 
Programına hazırlamış olduğumuz  ‘Hayvansal 
Ürünler Antibiyotik Laboratuvarı Kurulması’ isimli 
projemiz destek almaya hak kazanmıştır.   

21.06.2013 tarihinde BEBKA ile Kurumumuz 
arasında sözleşme imzalanarak proje uygulanmaya 
başlanmıştır. Hayvansal Ürünler Antibiyotik 
Laboratuvarı Kurulması Projesi sözleşmenin 
imzalanmasının ardından yürütülmeye başlanmıştır.  

15.07.2013 tarihinde BEBKA’dan gelen 2 uzman Enstitümüzü ve projenin gerçekleştiği alanı yerinde 
incelemiş ve projenin bundan sonraki aşamalarını proje ekibi ile yaptıkları toplantı ile belirlemişlerdir. 
Toplantıda bundan sonra yapılacak olan ara ziyaretin tarihi belirlenmiş ve yapılacak faaliyetlerle ilgili 
olarak görüşülmüştür.  Hayvansal Ürünler Antibiyotik laboratuvarı kurulması projesini yürütecek olan 
ekip  08.07.2013 tarihinde  resmi yazı ile görevlendirildikten sonra ilk proje toplantılarını 
gerçekleştirmiştir. Dr.Nurşen ÇİL’in Proje koordinatörü olarak görevlendirildiği proje ekibi Ali Özcan, 
Arzu YAVUZ, İsmail AZAR ve İsmail GEMCİOĞLU’dan oluşmaktadır. Proje kapsamında laboratuvar 
mekanı fiziksel olarak iyileştirildikten sonra laboratuvara LC-MS-MS,  manyetik karıştırıcı, yarı mikro 
terazi, çeker ocak, ultra-turrax (homojenizatör), soğutmalı santrifüj, rotary evaporatör, vortex, derin 
dondurucu, buzdolabı ve laboratuvar sandalyeleri satın alınacaktır. 12 aylık bir sürede 
gerçekleştirilecek proje kapsamında  antibiyotik analizleri eğitimleri alınacak ve kurulan laboratuvar 
hizmete açılacaktır. 

Enstitüye ait bütün birimlerdeki elektrik 
şebekeleri, bina, makine ve benzeri cihazların  
bakım ve onarımını yapmak, kayıtlarını tutmak, 
bahçe düzenlemesi ve bakımını ilgili teknik eleman 
ile yürütmek  birimin görevleri arasındadır. Ayrıca 
Kurumda yapılacak inşaat işlerinde yasal 
mevzuatın gerektirdiği şekilde Destek Hizmetleri 
Birimi  ile organize bir şekilde çalışmaktadır.Bakım 
Onarım Hizmetleri Birimi elektrik işlerinde 3 teknik 
eleman ve bahçe işlerinde de 1 teknik eleman ile 
hizmet vermektedir.  


