
 

 

 
 

 

Numune Kabul Gereklilikleri 
 

 
Ambalaj ve Taşıma Koşulları: 

 Ambalajı yırtık bozuk numuneler kabul edilmez. 

 Analize gönderilen numuneler orjinal ambalajlı olmalı ya da dökülme, akma riski 

taşımayan uygun ambalajlarda getirilmelidir. Ambalaj materyali temiz olmalı ve nem 
almamalıdır. 

 Işıktan etkilenen analiz sonuçları için getirilen numunelerin ambalajları koyu renkli 

olmalıdır. 

 Nem veya kuru madde analizi istenilen numuneler, orjinal ambalaj veya numunenin 

nemden etkilenmesini engelleyecek bir ambalajda laboratuvara getirilmelidir. 
 Mikrobiyolojik analizler için getirilen numuneler orjinal kapalı ambalajında ya da steril 

kap içerisinde getirilmelidir. 

 Soğukta muhafaza edilmesi gereken numunelerin 2- 8 0C’de, dondurulmuş ürünlerin ise 

-18 0C veya daha düşük sıcaklıkta, tablo- 1 de belirtilen diğer gıda ve yem 
numunelerinin oda sıcaklığında laboratuvara ulaştırılması ve muhafaza edilmesi 

gerekmektedir. 

 Soğuk zinciri kırılmadan analize alınması gereken numuneler, soğuk zincir nakil 

kaplarında getirilmiş veya gönderilmiş olmalıdır.  
Miktar: 

 Numune istenilen analizlere yetecek, numunenin alındığı partiyi temsil edecek şekilde 

ve  mümkünse analiz tekrarı için yeterli miktarda olmalıdır.  
 Analizler için gerekli ve talep edilen minimum örnek miktarları belirlenmiş olup Talep, 

Tekif ve Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi Prosedürüne uygun olarak yapılan müşteri 

görüşmelerinde belirtilir.  
 Yapılacak analiz türüne göre numune miktarı değişmekle birlikte, genel olarak katı 

ürünlerde minimum 500 g, sıvılarda  minimum 500 ml ürün talep edilir.  

 GDO analizlerinde numune miktarı hakkında biyogüvenlik laboratuvar bölümü 

tarafından görüş verilir. 

Diğer: 

 Mikrobiyoloji laboratuvarına çevre ve yüzey kontrolü amacı ile gelen swap örnekleri 

5±3 0C’de, etiket bilgileri yazılmış bir şekilde ve kapağı kapalı olarak gelmiş olmalıdır. 
 

 
Tablo 1:  Örnek muhafaza - saklama- dağıtılması 

Örnekler Muhafaza Yeri 

Sebze ve meyveler Buzdolabı, 2°C-8°C  

Süt ve Süt Ürünleri, Su, Meyve Suları Buzdolabı, 2°C-8°C  

Deniz Ürünleri Derin dondurucu, -18°C ± 3°C 

Et ve Et Ürünleri  Derin dondurucu, -18°C ± 3°C 

Bisküvi ve Krakerler Oda sıcaklığında, serin kuru ortam 

Şeker ve Şeker Ürünleri Oda sıcaklığında, serin kuru ortam 

Unlar, Hububatlar, Kuru Baklagiller Oda sıcaklığında, serin kuru ortam 

Bitkisel Yağlar Oda sıcaklığında, serin kuru ortam 

Yemler ve Premiksler Oda sıcaklığında, serin kuru ortam 

Konserve ürünler Oda sıcaklığında, serin kuru ortam 
 

 


