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NKRD Birimi tarafından Numune ve analiz talebinin
uygunluk kontrolünün yapılması
( form, resmi yazı, dilekçe, etiket, mühür, numune alma
tutanağı,raf ömrü kısa olan numunelerde acil kaşesi)

EBYS üzerinden analiz
talebi

Hayır

Numune analiz için uygun mu?
Evet

GKL Sistemine giriş işlemleri yapılır
(Numune bilgilerinin kaydı, Analizlerin
seçilmesi,ücretli ücretsiz seçimlerinin
yapılması ve akredite analiz varsa
seçilmesi)

Numune red formu
doldurulması

Numunenin barkodlandıktan sonra
Numune Sevk ve Analiz İstek/Bildirim
Formu ile ve GKLS üzerinden ilgili
birimlere gönderilmesi

NKRD Biriminin analizleri
seçimiyle GKLS üzerinde
otomatik olarak oluşan Numune
Kabul Fişi/Analiz
Gelirleri(Tahakkuk Fişi)nde yer
alan ücretin Döner Sermaye
Birimince ödeme işlemlerinin
kontrolü ve ödeme yapıldıktan
sonra sisteme ödeme
bilgilerinin kaydedilmesi

İlgili Birim tarafından Numune Sevk ve
Analiz İstek/Bildirim Formunu
imzalanarak teslim alınan numunenin
ilgili birim sorumlusu tarafından GKLS
üzerinden kabulü ve analistlere
yönlendirmesi

Analizlerin yapılması

İlgili birimlerce GKLS üzerinden analiz
sonuçlarının Analiz Sonuç Bildirim
Formuna girilmesi

Analiz sonuçlarının Birim Sorumlusu
tarafından onay verilerek GKLS
üzerinden NKRD Birimine
gönderilmesi

NKRD Biriminin GKLS de birimlerden
gelen Analiz Sonuç Bildirim Formundaki
bilgilerin eksiksiz girilip girilmediğinin
kontrol edilmesi eksiklik yoksa
raporlama aşamasına geçilmesi

Analiz Sonuç Bildirim Formunda
eksiklik varsa Birime iade edilerek
gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra
birim sorumlusu tarafından onay
verilerek GKLS üzerinden NKRD
Birimine gönderilmesi ve Raporlama
aşamasına geçilmesi
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Birimlerden gelen analiz sonuç bilgileri
ile GKL Sisteminde Muayene ve Analiz
Raporunun oluşması
Rusya ihracat numunelerinde raporun Rusya
Rapor formatında hazırlanması ve GKLS
Sisteminde düzenlenen rapor ile birlikte
Elektronik üst yazıya ek yapılması

İhracat ve Yurtdışına rapor gönderilecek
özel istek numunelerinde Raporun
İngilizce ve ıslak imza ile hazırlanarak
taratılması ve GKLS Sisteminde
düzenlenen rapor ile birlikte Elektronik
üst yazıya ek yapılması
GKLS den alınarak PDF şeklinde
kaydedilen raporun EBYS kullanılarak
hazırlanan üst yazıya ilave edilmesi

EBYS ile Raporda analizi bulunan birim
sorumlularına gönderilmesi

Birim sorumlularının NKRD tarafından
EBYS ile gönderilen raporda girilen sonuç
bilgilerini kontrol etmesi hata yoksa
imzalaması

Sonuçlarda hata yapılmışsa NKRD ye
iade edilmesi ve gerekli düzenlemelerden
sonra birime tekrar gönderilen raporun
birim sorumlusu tarafından imzalanması

Müdür imza ve onay işlemlerinin
yapılması

Bakanlık birimleri ile KEP adresi bulunan
gerçek ve tüzel kişilere EBYS üzerinden
elektronik ortamda gönderilmesi

KEP adresi bulunmayan gerçek ve
tüzel kişilere doğrulama kodu
bulunacak şekilde çıktı alınarak üzerine
ASLI E-İMZALIDIR şeklinde
kaşelenerek adi posta ile gönderilmesi
veya elden teslim edilmesi

EBYS de hazırlanan üstyazıya
taratılarak eklenen ıslak imzalı rapor ve
sertifikaların fiziki olarak posta ile ilgili
yere gönderilmesi veya elden teslim
edilmesi
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