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GIDA VE YEM KONTROL MERKEZ

 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Laboratuvar Eğitimleri



GIDA VE YEM KONTROL

MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

Araştırma Enstitüsü” adı altında,  araştırma, kontrol ve eğitim 

hizmetlerini yürütmeye devam etmektedir.

........Enstitümüz etkin ve güvenilir hizmetlerinin, ulusal ve 

uluslararası düzeyde kabul edilebilirliğini sağlamak amacıyla, 2002 

yılında RWTÜV CERT Sertifikalandırma Kuruluşu tarafından 

yapılan bir seri tetkikler sonucunda TS EN ISO 9001:2000 belgesi 

almış, 2004 yılında ise ISO/IEC 17025:2000 standardına göre, 

TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. 21 Mart 2013 yılında ise, 

yapılan denetimle akreditasyon kapsamı 20 Mart 2017'ye kadar 

genişletilmiştir. Ayrıca, 2007 yılında, Çevre ve  Orman Bakanlığı, 

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce “Çevre Ölçüm ve Analizleri  

Yeterlilik Belgesi” verilerek bu konudada yetkilendirilmiştir.

........Kamu kurumları ve özel sektör ile ihracat firmalarına hizmet 

sunan kurumumuzda, her türlü gıda ve gıda katkı m addeleri, yem, su 

ve atıksu ile gıda ambalaj maddelerinde fiziksel ve kimyasal analizler, 

katkı kalıntı, mikrobiyol oji ve mikotoksin analizlerinin yanısıra, 

genetiği değiştirilm iş ürünlerde tespit ve miktar analizleri de 

yapılmaktadır. 2012 yılında kurulan zeytinyağı duyusal test analizleri 

laboratuvarında duyusal analizler yapılmaya devam etmektedir.

........Zamanında ve doğru analiz anlayışı ile yola çıkan Kurumu- 

muzda, son yıllarda gerek eğitimli personel artışı ve gerekse cihaz

kapasitesindeki artışa paralel olarak iş hacminde de artış yaşanmıştır. Enstitümüzce uluslar arası (SASFOOD - COREORGANİC - 

GEF. FAO) Tubitak, Üniversiteler, Özel sektör ve Tagem porojeleri gerçekleştirilmektedir.

........Enstitümüzce araştırma ve kontrol hizmetleri ile kamu ve özel sektör personeli stajyer öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri 

sürdürülmektedir. Bu kapsamda,  Gıda ve Yemlerde Fiziksel Kimyasal Analizler, Su ve Ürünlerinde Kimyasal Analizler, Gıdalarda 

Enstrumental Analizler (LC MS/MS, GC-MS, ICP-MS, AAS, HPLC), Gıdalarda Patojen Mikroorganizmaların Tespiti, ISO 9001, 

17025, iç tetkikçi, metod validasyonu ve ölçüm belirsizliği eğitimleri verilmektedir.

........Enstitümüz ayrıca Üniversite ve Lise Öğrencilerine Teknik Gezi Programları kapsamında Laboratuvarlarımızı yerinde görme 

imkanı da sağlamaktadır.

       yurdumuzun en çok meyve, sebze üreten Marmara Bölge-

sinde, konserve sanayinin kurulması ve geliştirilmesi amacıyla

25.02.1961 tarihinde, Bursa'da "Konservecilik Araştırma Enstitüsü" adı

altında faaliyete geçmiştir. Daha sonraki yıllarda verilen görevler doğrultu-

sunda farklı isimler altında hizmet veren Kurumumuz, en son Bakanlığımızca

2011 yılında yapılan düzenleme ile  “Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez

nstitümüz;


