
Van Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları 

 

 

1. İnsanlara sağlıklı ve güvenilir gıda maddeleri sunmak amacıyla Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı Bünyesinde kurulan Laboratuvarlardan birisi olan Müdürlüğümüz; 

analizlerinde uluslararası geçerli yöntemleri uygulaması ve analiz hizmetlerinin güvenilirliğinin 

sağlanması ve performansının arttırılması amaçlarına yönelik olarak, TS EN ISO/IEC 17025 

standardına göre kurulmuş kalite yönetim sistemi ile çalışma kararını almış ve uygulamaya 

koymuştur. TS EN ISO/IEC 17025 standardında belirtilen tüm istekleri karşılamak amacıyla kuruluş 

bünyesindeki tüm faaliyetler için dokümante edilmiş prosedürler oluşturulmuş,  böylelikle kaliteli, 

hızlı, güvenilir analiz sonuçları üreterek müşteri memnuniyetinin artırılması amaçlanmıştır. 

Van Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü; 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki KHK, 5996 sayılı Veteriner Hizmetler, Bitki Sağlığı, Gıda ve 

Yem Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3.mükerrer 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, 

Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” 

kapsamında, gıda ve gıda katkı, gıda ile temas eden madde ve malzemeler, yem ve yem katkı, su 

ürünleri, tesis üretim suyu numunelerinde detayları Analiz Listesi (LST.05)’nde verilen analizleri 

yapmakla görevlidir. 

Kuruluşumuzun görev kapsamı; 

 İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri tarafından ithalat, ihracat ve yurtiçi 

denetim amacıyla gönderilen numunelerde istenilen analiz ve muayeneleri yaparak 

sonuçları hakkında rapor düzenlemek. 

 Özel ve tüzel kişi ve kuruluşlarca tarımsal ve hayvansal ürünlerin özelliklerini tespit 

etmek amacıyla ilgili gıda, yem, içme, kullanma ve atık sularda istenilen analizleri 

yaparak rapor düzenlemek.  

 İthalat ve ihracat yapan özel ve tüzel kişi ve kuruluşların numunelerini Türk Gıda 

Kodeksine, Gıda Maddeleri Tüzüğüne, Standardına ve analiz sertifikasına göre 

analizlerini yaparak rapor düzenlemek. 

 Resmi kurum ve kuruluşlarca gönderilen numunelerde istenilen muayene ve 

analizlerini yaparak rapor düzenlemek. 

 Bakanlığımızca Müdürlüğümüzün görevlendirildiği projelerde gerekli analizleri 

yaparak sonuçları koordinatör kuruluşlara göndermek. 

 Mahkemelerce görüş istenilen ihtilaflı konularda teknik görüş bildirmek.  

 Özel kuruluşlar tarafından laboratuvar eğitimi almak için gönderilen kişileri eğitmek. 

 

 

 

 

 



T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bağlı 

olarak çalışan Van Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü resmi bir kurumdur. Ticari Sicil Kaydı 

bulunmamaktadır. Van Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü’nün iletişim bilgileri aşağıda 

verilmiştir. 

Adres   : Şerefiye Mah. Ordu Caddesi Askerlik Şubesi Karşısı  İpekyolu-VAN 

Tel   : 0  (432) 216 10 72 

Faks : 0  (432) 216 18 01 

Web : http://gidalab.tarim.gov.tr/van 

e-Posta adresi : van.gidalab@tarim.gov.tr 

 

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimimiz; binamızın girişinde hizmet vermektedir. Müşteriye 

hizmetin ilk olarak verildiği birim konumundadır. Müşteri istekleri, müşteri talepleri ilk olarak bu 

birimde değerlendirilip, olumlu veya olumsuz sonuçlar bu birimde neticelendirilmektedir. Türk 

Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olan Müdürlüğümüzde kamu hizmet standartlarının da 

yer aldığı kalite el kitabı, prosedür ve talimatlarımız mevcuttur. 

 

2. Kurumumuza ait hizmet ve organizasyon şemamız aşağıdaki gibidir: 

 



 

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 

Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler 

 

 

1 

 

Analiz Raporları Düzenlenmesi 

(Özel İstek Numuneleri) 

Dilekçe (Özel İstek Analiz Talep Formu) 

Kimlik Fotokopisi 

Analiz Ücreti Dekontu 

Numune 

Şahit Numune 

 

 

2 

 

 

Analiz Raporları Düzenlenmesi 

(Resmi İstek Numuneleri) 

Kuruma Ait Üst Yazı veya Dilekçe  

Kimlik Fotokopisi 

Analiz Ücreti Dekontu 

Resmi Mühür 

Numune Etiketi 

Numune 

Şahit Numune 

 

 

 

3 

 

Analiz Raporları Düzenlenmesi 

(Denetim - Gıda / Yem / Su Numuneleri) 

Kuruma Ait Üst Yazı  

Resmi Mühür 

Numune Etiketi veya Tutanağı 

Teslim Fişi  (Yemde) 

Numune 

 

 

4 

 

Analiz Raporları Düzenlenmesi 

(İhracat, İthalat Numuneleri) 

Kuruma Ait Üst Yazı  

Numune Etiketi veya Tutanağı 

Analiz Ücreti Dekontu 

Resmi Mühür 

Numune 

 

 

 İnternet adresimizde  “Müşteri Memnuniyet Anketimiz, Şikayet Öneri Formu”muz mevcut 

olup, şikayet ve öneriler hem Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimimize hem de e-posta 

adresimize bildirilebilir. Aynı zamanda yapılan hizmetler konusunda da bilgi edinilebilir. 

 

 

3. Numuneyi getiren kişilerden “Kimlik Fotokopisi”  bilgileri istenmektedir. Böylece yalan beyanda 

bulunmaların önüne geçilerek, diğer özel ve kamu kurum / kuruluşlarına ait rapor düzenlemeler 

engellenmiş olur. 



 

4. Analiz raporu için laboratuvarımıza gelen müşterilerimizden “Bakanlığın her yılın başında 

belirlediği ücretler esas alınır ve kendilerine bilgi verilir. Faks ücreti ve raporda değerlendirme 

isteniliyorsa aynı şekilde ücretler konusunda bilgilendirilir. İlgili banka hesap numaramız bildirilir. 

Gerekli ücret yatırılarak dekont Müdürlüğümüze getirilir. 

 

5. Resmi kurumlardan analiz amacıyla gelen numunelerin üst yazılarının arkasına teslim eden ve 

teslim alan kısımları imzalattırılır. Talep edilmesi durumunda sayfanın bu bölümü fotokopi 

çekilerek, ilgili şahsa / kurum yetkilisine verilir. 

 

6. Numune kabul kriterlerine uygun olarak gelen (yeterli numune miktarı, hangi analizlerin 

yaptırılacağı, ücretin yatırıldığı dekont, dilekçe veya üst yazı vb.) numuneler kabul edilir. Ancak 

kriterlere uygun olarak getirilmeyen numunelerde ise bu durum numuneyi getiren kişilere gerekçesi 

sözlü veya yazılı olarak belirtilir. Sonucu olumsuz çıkan analiz raporları için de ilgili Türk Gıda 

Kodeksi (TGK) Tebliğleri, Türk Standardları Enstitüsü (TS) ve Türk Gıda Mevzuatı’nda geçen 

değerler (sınırlar) anlatılarak, numunesini tekrar analiz ettirebileceği anlatılır. Şayet istenilen 

analizler Müdürlüğümüzde yapılamıyor ise en yakın laboratuvar ve numuneyi gönderme şartları 

konusunda bilgilendirilir. 

 

7. Müşteri veya temsilcileri ile yapılan bütün görüşmelerde; sadece kendi talep ettiği analizlerinde 

ve numune hazırlama esnasında, laboratuvardan önceden randevu almak şartıyla bulunabilecekleri 

belirtilir. Müşteri veya temsilcisinin analizler esnasında gözlemci olarak bulunma talebi,  

KYBS(Kalite Yönetim Birim Sorumlusu) ve Müdür tarafından değerlendirilir ve mutabakat 

sağlanarak randevu verilir. 

 

8. Müşteri veya temsilcisi tarafından gelen talep doğrultusunda Müdür, KYBS ve analizleri yapacak 

Laboratuvar Birim Sorumlusu ile görüşür. İlgili bölümdeki mevcut iş yükü dikkate alınarak, müşteri 

veya temsilcisine verilecek hizmet için uygun tarih belirlenir. Belirlenen tarih, yazılı olarak 

müşteriye bildirilir. 

 

9. Müşteri veya temsilcisinin ziyaretinden önce, laboratuvarda gizlilik, güvenilirlik ilkesi 

çerçevesinde gerekli düzenlemelerin yapılması; KYBS ve Laboratuvar Birim Sorumlusu tarafından 

sağlanır. 

 

10. Müşteri veya temsilcisi, Ziyaretçi ve Müşteri Kabul Talimatı (TLM.06)’na uygun olarak kabul 

edildikten sonra; laboratuvarda yürütülen faaliyetlerin gizliliği hakkında KYBS tarafından 

bilgilendirilir, ilgisi olmayan kısma girmesine izin verilmez. Laboratuvarda bulunduğu süre 

içerisinde başka müşterilerin analizlerini veya analiz sonuçlarını görmemesi için Gizlilik, Güvenlik 

ve Tarafsızlık Talimatı (TLM.04) uygulanır. 



 

11. Müşteri veya temsilcisine laboratuvarda bulunduğu süre içerisinde talep etmesi durumunda, 

analizleriyle ilgili olarak analiz metotları, analiz cihazları vb. konularda gerekli her tür bilgi 

Laboratuvar Birim Sorumlusu tarafından verilir. 

 

12. Müşteriden gelen itiraz ve şikâyetler; Şikâyetlerin Çözümlenmesi Prosedürü (PRS.11)’ne göre 

değerlendirilir. 

 

13. Müşterinin gizli kalmasını istediği tescilli ve tescilli olmayan hakları müşteri mülkü de dahil 

laboratuvar personeli tarafından özellikle korunur.  

 

14. Müşteriye ait sonuçlar basılı ortamda muhafaza edilmekte olup, müşteriye kapalı zarf içinde 

iletilir. Müşterilere elektronik olarak analiz raporu verilmemektedir. Müşteri raporun anlaşılması ve 

yorumlanması konusunda bilgi talep ederse, bu bilgi Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birim 

Sorumlusu tarafından müşteriye verilir. 

 

15. Eğer müşteri analiz numunesinin bir kısmını geri almak ister ve analizlerini başka bir yerde 

yaptıracağını yazılı olarak beyan ederse, numune üzerinde başka bir hak olmamak şartıyla ve 

saklama süresi geçmeyen numunelerin bir kısmı, en az analiz yapılacak kadar numune miktarının 

laboratuvarda kalması kuralına da uyularak, müşteriye uygun şekilde ambalajlanarak iade edilebilir. 

 

16. Müşterilerden gelen olumlu ve/veya olumsuz geri besleme bilgilerinden yararlanarak Van Gıda 

Kontrol Laboratuvarı Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için Düzeltici Faaliyet 

Prosedürü (PRS.07) ve Önleyici Faaliyet Prosedürü (PRS.08)’ne göre uygulamalar gerçekleştirilir. 


