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1. AMAÇ 

Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü müşterileri veya müşteri temsilcileri ile 

taleplerine açıklık kazandırmaları ve yapılan işle ilgili laboratuvar performansını izlemeleri için 

diğer müşterilere karşı gizliliği sağlamak koşulu ile işbirliği ve iletişim metotlarını belirlemek, 

kuruluşumuzda verilen hizmetin kalitesini ve güvenirliliğini artırmak için müşterilerden ve diğer 

ilgililerden gelen şikâyetlerin ve memnuniyetlerin değerlendirilmesi için bir sistem oluşturmaktır. 

2. KAPSAM 

Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler. 

3. SORUMLULAR 

 Müdür 

 Kalite Yönetim Birimi 

 NKRD Birimi  

 Tüm Personel 

4. TANIM VE KISALTMALAR 

Müşteri: Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün muayene ve analiz kapsamında 

ilişkileri olan özel veya tüzel kişilerdir.  

İlgililer: Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü   

NKRD: Numune Kabul Ve Rapor Düzenleme 

5. UYGULAMALAR 

Müşteriyle ilgili politikamız 

Müşteriye verilen hizmetlerde; müşteriye ait gizli bilgiler, müşterinin her türlü patent, 

mülki, tescilli ve tescilsiz hakları kurumumuz tarafından korunur, bu konular gizlilik ve 

güvenlik prosedürüne göre yapılır. Deney sonuçları rapor halinde müşterilere iletilir. 

Telefonla, faksla veya e-mail yoluyla üst yönetimin uygun görmesi durumunda analiz 

raporuna ait sonuçlar Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birim Sorumlusu tarafından 

müşteriye bildirilir. 
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5.1.  Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün kayıtlı müşterilerle ilgili muhatabı 

müşterinin kendisi veya atanmış temsilcileridir. 

5.2. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü müşteriye hizmet uygulaması müşteri ile 

muhatap olan her personelin sorumluluğundadır. 

5.3. Her türlü müşteri istekleri, müşteri istek formuna kayıt edilir. Bu formun içeriği Kalite Yönetim 

Birimi tarafından hazırlanır.  Gelen her türlü müşteri isteği ile ilgili bilgilerin İstekler ve Şikayetler 

Formu (FORKYB012-P19)’ na kayıt edilmesi güncel olarak sağlanır. 

5.4. Bu formdaki istekler Kalite Yönetim Birimi, ilgili birim sorumlusu ve gerekiyorsa müdür 

tarafından değerlendirilerek iki iş günü içerisinde karara bağlanır. 

5.5. Bu karar istekte bulunan müşterinin, diğer müşterilere karşı olan gizlilik koşuluna müdahale 

etmemesi ve Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ ne gölge düşürmemesi konuları 

dışında olmalıdır. 

5.6. Müşteri istek formuna kaydedilen müşteri isteği konusunda alınan karar en fazla beş iş günü 

içerisinde istekte bulunan müşteriye yazılı olarak bildirilir.  

5.7. Kalite Yönetim Birimi her yıl en az bir kez olmak kaydıyla Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar 

Müdürlüğü müşterilerini tarayarak bir liste hazırlar. Bu grup müşteriler için (hizmet almış) anket 

formu hazırlar. Müşteri Anket Formu(FORKYB028-P03). Bu formun müşteriler tarafından 

doldurulması sağlanır veya müşteriden sözlü alınan bilgiler bu forma kaydedilir. 

5.8. Anket formu doldurulduktan sonra en geç bir ay içerisinde KYB tarafından değerlendirilir. 

5.9.  Bu değerlendirme sonucu KYB gerekli faaliyetleri başlatabilir. Ayrıca yapılan değerlendirme 

ve işlemler yönetim gözden geçirme toplantısında üst yönetime sunulur. 

5.10.  Yönetim bu sonuçları iyileştirme fırsatı olarak görür. Bu faaliyetlerle ilgili her türlü kayıtlar 

(Toplantı tutanakları vb.) Kalite Yönetim Birimi’ nde muhafaza edilir. 

5.11.  Müşterilerin her türlü patent, mülki, tescilli ve tescilsiz hakları kurumumuz tarafından korunur. 

Müşterilerin bu yöndeki istekleriyle ilgili İstekler ve Şikayetler Formu (FORKYB012-P19) 

doldurularak işlem yapılır. Bu tür istekler üst yönetim tarafından alınır, üst yönetim ilgili birimlerle iş 

birliği yaparak gerekli önlemleri alır ve işin gerçekleşmesini takip eder. Eğer müşterinin bu tip 

taleplerinden dolayı kurumumuza yüklenecek ek maliyetler varsa bu tür mali konular üst yönetim 

tarafından müşteriye bildirilerek müşteriden ek ücret talep edilir. Diğer müşterilere zarar verecek 

veya Bakanlık Yönetmeliğine aykırı olan teklifler veya talepler hakkında bir işlem yapılmaz.  
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5.12. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü müşteri ile yapmış olduğu sözleşme sonucu 

vermeyi taahhüt etmiş olduğu hizmette herhangi bir nedenle (haklı gerekçe koşuldur) bir gecikme 

söz konusu olduğunda, müdürlük ilgili müşteriye gecikmenin haklı gerekçesini iletir. Bu iletim 

gecikmenin tespit edildiği gün yapılır.  

5.13. İkinci tarih için müşteriden mutlaka teyit alınır. Bu teyit müşteri ile yapılan sözleşme metnine 

eklenir.  

5.14. Deney sonuçları rapor halinde müşterilere iletilir. Telefonla, faksla veya e-mail yoluyla üst 

yönetimin uygun görmesi durumunda sonuçlar Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birim 

Sorumlusu tarafından müşteriye bildirilir. 

5.15. Müşteri raporunda bir değişiklik ve ayrıntı isterse, kurumumuza başvurarak istediği ayrıntıları 

belirtir. Müşteri istekleri, kurumumuzun yetkilileri tarafından değerlendirilerek karar verilir. 

Müşterinin talebi uygun bulunduğu durumda gerekli değişiklikler Analiz Raporlarını Düzenleme 

Talimatı(TALKYB030-P10)’ na göre yapılır. Bu durumda rapor yeniden düzenlenerek ayrıntılı 

bilgiler eklenir. İstekler ve Şikayetler Formu (FORKYB012-P19). 

5.16. Herhangi bir nedenle analiz tekrarı, ayrıntılı bilgi, müşteri itirazı, uygunsuzluk tespiti 

neticesinde yeniden düzenlenecek rapor Analiz Raporlarını Düzenleme Talimatı(TALKYB030-

P10)’ na göre yeniden düzenlenir. 

5.17. Eğer sonuçlarda bir gecikme veya deneyin gerçekleşmesinde uygunsuzluk durumu varsa 

müşteri haberdar edilerek zor durumda kalmaması sağlanır.  

5.18.  Müşterilerle teknik konularda laboratuvar sorumluları ile bilgi alışverişi yapılır.   

5.19. Denetim dışındaki diğer bütün numunelerin analizi ücretlidir. İhracat numunelerinde 

Bakanlığımızın talimatı üzerine Bakanlığımızın belirlediği oranlarda indirim yapılır. Gıda 

Maddelerinden Numune Alma Esasları İle İlgili Talimat Ve Standartlara, Su Ürünleri Yönetmeliğine 

göre; uygun gelmeyen ve mikrobiyolojik analizler için steril yada orijinal ambalajda gelmeyen 

numuneler kabul edilmez. Numune iade tutanağı düzenlenerek geri verilir. 

5.20.  Analiz ücreti ödenmeyen numuneler analize alınmaz.  

5.21. Kurumumuzda analiz fiyatlarının belirlenmesinde, her yıl 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli 

olmak sureti ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 

bildirilen ortak analiz fiyat listesi kullanılır. Günün şartlarına ve müşteri isteğine göre bir analiz 

geçerli kılınıp, çalışılmaya başlandığında ilgili laboratuvar sorumlusu ve üst yönetim tarafından 

analiz maliyeti göz önüne alınarak, kurumumuz tarafından fiyat belirlenir.  
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5.22. Kabul edilen numunelere tanımlama numarası verilerek güvenilebilirliği ve izlenebilirliği 

sağlanır. Numune Hazırlama, Kodlama ve Kayıt Talimatı(TALKYB007-P10) 

5.23. Numuneler sağlam, temiz, bulaşma olmaksızın yeterli korumayı sağlayan ve nakil sırasında 

hasar görmeyeceği kaplar içinde olmalıdır. Ayrıca numune açılmayacak şekilde kapalı olmalı ve 

gerekiyorsa numune ile ilgili bilgileri içeren etiket iliştirilmiş olmalıdır. 

5.24. Numune; analizi ve saklanması için yeterli miktarda olmalıdır. Yeterli miktar konusunda 

tereddüt varsa ilgili laboratuvar sorumlusuna başvurulur. 

5.25. Atık su numuneleri alındığı gün laboratuvara gelmelidir. 

5.26. Dondurulmuş olarak gelen et ve kanatlı ürün vb. numunelerin soğuk zinciri kırılmadan               

laboratuvara gelmiş olmasına dikkat edilir. 

5.27. Resmi yolla gelen numuneler mutlaka mühürlü olmalıdır. Özel istek amaçlı gelen 

numunelerde buna gerek yoktur. 

5.28. Raporda, analiz sonucunun gelen numuneye ait olduğu belirtilir. 

5.29. Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi, gelen numunelerin yoğunluğunu doğal olarak 

bilmektedir. Eğer istenilen analizle ilgili laboratuvarda bir yoğunluk söz konusu ise, bu durum ilgili 

birim sorumlusu ile teyit edildikten sonra derhal üst yönetim, kalite yönetim birimi ve ilgili birim 

sorumluları toplanır ve bu konuda ne yapılacağına karar verilir. Eğer getirilen numune, toplum 

sağlığıyla ilgili konularda ise, bu numunenin gereken ve yapılabilen analizleri mutlaka mesai 

mefhumuna bakılmaksızın yapılır. Bu da olanaksız ise derhal müşteriye en yakın ve bu analizleri 

yapabilecek kuruluş(kuruluşun yeterliliği ön planda tutulur.)önerilerek buraya yönlendirilir. Gıda ve 

Yem Şube Müdürlükleri tarafından gönderilen denetim, proje v.s. kapsamındaki numune 

akışlarında laboratuvarda bir yoğunluk söz konusu ise ilgili kuruluşlar bir yazı ile bilgilendirilerek 

haberdar edilirler. Özel isteklerde yoğunluk halinde yoğunluk bitinceye kadar beklemesi ya da 

başka bir kuruluşa yönlendirilmesi konusunda müşteri ile mutabakata varılır. 

5.31. Müşteri analiz yaptıracağı numuneyi analiz esnasında izlemek istiyorsa İstekler ve 

Şikayetler Formu (FORKYB012-P19) doldurulur ve müdüre sunulur.  Eğer uygun görülürse 

Ziyaretçi Kabul Talimatı(TALKYB013-P23)  uygulanır.  Laboratuvarda uyması gereken kurallar 

kendisine tebliğ edilir. Analiz esnasında diğer müşterilere ait numuneler ve ortamda bulunan analiz 

sonuçları ortamdan uzaklaştırılır. Sadece görmek isteyen müşterinin numunesi analiz edilir. 

5.32.  Eğer müşteri teknik konularda bilgi istiyorsa müşteri bu konuda aydınlatılır ve/veya kendisine 

yol gösterilir. 
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6. KAYITLAR 

Bu prosedürün uygulanması sonucu ortaya çıkan dokümanlar Kayıtların Kontrolü 

Prosedürü(PROKYB002)’ ne göre muhafaza edilir. 

7. DAĞITIM 

İlgili yerlere dağıtımı yapılır. 

8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR 

1) İstekler ve Şikayetler Formu (FORKYB012-P19) 

2) Müşteri Anket Formu(FORKYB028-P03) 

3) Numune Hazırlama, Kodlama ve Kayıt Talimatı(TALKYB007-P10) 

4) Kayıtların Kontrolü Prosedürü(PROKYB002) 

5) Analiz Raporlarını Düzenleme Talimatı (TALKYB030-P10) 

6) Ziyaretçi Kabul Talimatı(TALKYB013-P23)   

 

9. REVİZYON 

Revizyon 
Revizyon Yapılan Madde Revizyon Nedeni Revizyon Yapan 

No Tarih 

1 05.05.2011 Tüm doküman 
Uygulamadaki değişiklikler 

ve yazım hataları 
İ.İLHAN 

2 15.07.2011 5.8, 5.9 
TÜRKAK denetiminde 

tespit edilen uygunsuzluk 
İ.İLHAN 

3 03.01.2012 Tüm doküman Sistem gözden geçirme İ.İLHAN 

4 02.01.2013 Üstbilgi, 5.4 
Bakanlık logo değişikliği, 

uygulama değişikliği 
İ.İLHAN 

5 27.12.2013 
5.3, 5.11, 5.15, 5.31, 8. 
maddeler 

İstekler ve Şikayetler 
Formu (FORKYB012-P19) 
nun kodlaması düzeltildi. 

İ.İLHAN 

 


