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ÇANAKKALE GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ 
MÜŞTERİ HAKLARI VE ANALİZ HİZMET ŞARTLARI BİLDİRİMİ 

 
1. Kurumumuz; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite 

edilmiş bir kamu gıda kontrol laboratuvarıdır. 

2. Kurumumuzda gıda maddeleri ve yemler ile bunların bileşimine giren ham ve yardımcı maddelerin kalite ve güvenilirlik analizleri 

gerçekleştirilmektedir. İşletme suları ve su ürünleri istihsal alanlarına ait suların analizleri de hizmet kapsamımız içinde yer almaktadır. 

3. Müşterilerimizin analiz ücretini yatırmadan önce;  

a. Numunenin, numune alma işleminin, numune ambalajının, numune miktarının, numune alma zamanının analize uygun olup 

olmadığı,  

b. Analiz ücreti, analiz ve raporlama süresi,  

c. Analiz metodu, kullanılan donanım, metodun akredite olup olmadığı, ölçüm limiti, ölçüm belirsizliği konularında bilgi edinme 

hakkı bulunmaktadır. Bu bilgilere Numune Kabul Birimi personelinden, kurum internet sayfasından 

(http://gidalab.tarim.gov.tr/canakkale) ve 0286 217 58 18 / 115 (dâhili) numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Müşterinin analiz 

ücretini yatırması, kurumumuzca sunulan hizmet detaylarını kabul ettiği anlamını taşıdığından, bilgi alma hakkının tüm 

müşterilerimiz tarafından kullanılması önemlidir. Kargo yoluyla gönderilen numuneler için; analiz hizmetine ilişkin bilgilerin 

önceden edinilmesi, ona göre numunenin gönderilmesi gerekmektedir. 

4. Müşteri tarafından listemizde bulunmayan analizin yapılması talep edildiğinde veya yapılmakta olan bir analizin farklı bir metotla 

yapılması istendiğinde, bu talepler Numune Kabul Birimi tarafından alınarak gerekli işlemler başlatılır. Değerlendirme sonucu 

müşteriye bildirilir.  

5. Numune Kabul Birimimiz, çalışma kapsamımız dâhilinde müşteri tarafından talep edilen bilgiyi sunmakla, eksik kaldığında uzman 

personel ile müşteri arasında iletişimi sağlamakla sorumludur. 

6. Kurumumuzda müşterinin deneye tanıklık etme talebine, prosedürlerimiz çerçevesinde yapılan değerlendirme sonrasında izin 

verilebilir. 

7. Müşterilerimizin görüşleri kalite sistemimizin sürekli iyileştirmesi için çok önemli olduğundan görüş ve önerilerini anket formları 

yoluyla, şikâyetlerini şikâyet formlarını doldurarak iletebilirler. Müşteriler bu formların yanı sıra internet sitemizdeki anket ve şikâyet 

formlarını kullanarak elektronik ortamda iletişim sağlayabilirler. Bunun yanında elektronik posta (canakkale.gidalab@tarim.gov.tr), 

telefon veya faks (0286 217 20 31) yoluyla da bildirimde bulunabilirler. İletişim bilgisi verildiği takdirde, yürütülen çalışmalar hakkında 

geri bildirim yapılır. 

8. Müşterilerimizin analiz sonuçları ile ilgili şikâyetleri, kapsamlı şekilde incelenir ve doğrulaması yapılarak karara bağlanır. Analiz 

hizmetimizle ilgili eksiklik veya hata tespit edildiğinde gerekli düzeltici faaliyetler yürütülerek, düzeltilmiş analiz raporu müşterimize 

iletilir. Müşteri itirazının yerinde bulunmaması durumunda da kendisine bilgi verilir. Müşteri itirazının yerinde bulunmaması ancak 

müşterinin itirazında ısrar etmesi halinde; deney numunesinin uygun olması şartıyla, Bakanlığımıza bağlı akredite bir şahit 

laboratuvarda analiz tekrarı sağlanır. 

9. Müşterilerimiz analiz için talep edilen miktarların iki katı miktarda numune getirdiklerinde, teknik olarak muhafaza imkânı 

bulunduğunda ikincil numune ayrılmaktadır. İkincil numuneler, uygun koşullarda 90 gün süre ile saklanmaktadır. Analizin tekrar 

edilmesi gerektiğinde bu numune kullanılabilmektedir. 

10. İkincil numune ayrılmaksızın analizler için gerekli en az numune miktarları Tablo 1’ de yaklaşık olarak verilmiştir. Ayrıca su 

numunelerinin, numuneyi alan tarafından alındığı anda 1˚C ila 5˚C arasında soğutulması, soğuk şartlarda 24 saat içerisinde 

laboratuvara ulaştırılması esastır. Bazı su analizleri için numune alan tarafından uygulanacak ilave koruma tedbirleri Tablo 2’de 

sunulmuştur. 

11. Güncel akreditasyon kapsamımızı; Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimimizde, kurum internet sayfamızda, TÜRKAK 

kurumsal internet sitesinden (http://www.turkak.org.tr) görebilirsiniz.  

12. Bu doküman, yürürlükte olan Müşteriye Hizmet Prosedürümüz ve Numune İzleme Prosedürümüz dikkate alınarak Kalite Yönetim 

Birimi tarafından 13.07.2017 tarihinde hazırlanmıştır.  
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Tablo 1. İkincil Numune Ayrılmaksızın Analizler İçin Gerekli En Az Numune Miktarları 

NUMUNE TÜRÜ MİKTARI 

GDO tarama analizi numuneleri 500 g 

Tüm numuneler 500 gr/ml 

Pestisit Analizleri için Su/Gıda-Yem numuneleri            2 L/1 kg 

Katkı analizleri (histamin dâhil) 200 gr/ml 

Mineral analizleri Su/Gıda-Yem numuneleri  1 L/500 gr 

Su numuneleri genel analizler 1 L   

Su numuneleri BOİ analizi 5 L 

Çoklu analiz gerektiren numuneler (Ayıklama, süzme sonrası kalan net kısım) 250 gr/ml 

Tek analizli numuneler (Ayıklama, süzme sonrası kalan net kısım) 100 gr/ml 

Taze ve dondurulmuş balıklar 500 gr 

Listeria spp., Salmonella, Vibrio spp. Analizlerinde her bir parametre için 100 gr/ml 

Yukarıdaki analizlerin dışındaki mikrobiyolojik analizler 100 gr/ml 

Konserve 

İnkübasyon testi istenmeyenlerde yukarıdaki 

miktarlar geçerlidir  

İnkübasyon testi istenenler 6 adet 

Mikotoksin numuneleri 250 gr/ml 

 

Tablo 2. Su ve Atık-su Numunelerinin Taşıması Gereken Özellikler 

YAPILACAK 
TAYİN 

KABIN 
TİPİ 

MİNİMUM HACMİ VE 
DOLDURMA TEKNİĞİ 

MUHAFAZA TEKNİĞİ 

ANALİZDEN ÖNCE 
TAVSİYE EDİLEN EN 
UZUN MUHAFAZA 

SÜRESİ 

AÇIKLAMALAR 

Biyokimyasal 
oksijen 

ihtiyacı (BOİ) 

Plastik 
veya 
Cam 

1500 ml 
Kap, üstte hava 

kalmayacak şekilde 
ağzına kadar 
doldurulur. 

1˚C ila 5˚C arasında 
soğutulmalıdır. 

24 Saat 

Numuneler 
karanlıkta muhafaza 

edilmelidir. 
-20˚C’ ye 

dondurulduğu 
durumda, 6 Ay (<50 

mg/L ise 1 Ay) 

Kimyasal 
Oksijen 

İhtiyacı (KOİ) 

Plastik 
veya 
Cam 

100 ml 
H2SO4 ile pH 1-2 olacak 

şekilde 
asitlendirilmelidir. 

1 Ay 
(Geçerli kılınmış 

uzatılmış muhafaza 
süresi) 6 Ay 

Plastik 100 ml 
-20 ˚C ‘ de 

dondurulmalıdır. 
1 Ay 

(Geçerli kılınmış 
uzatılmış muhafaza 

süresi) 6 Ay 

İletkenlik 
Plastik 
veya 
Cam 

100 ml 
Kap, üstte hava 

kalmayacak şekilde 
ağzına kadar 
doldurulur. 

1˚C ila 5˚C arasında 
soğutulmalıdır. 

24 Saat  

pH 
Plastik 
veya 
Cam 

100 ml 
Kap, üstte hava 

kalmayacak şekilde 
ağzına kadar 
doldurulur. 

1˚C ila 5˚C arasında 
soğutulmalıdır. 

24 Saat  

Askıda Katı 
Madde 

Plastik 
veya 
Cam 

500 ml 
1˚C ila 5˚C arasında 

soğutulmalıdır. 
2 Gün  
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