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Sayın müşterilerimiz; GDA Laboratuvar Hizmetleri olarak analizin numunenin kabulü aşamasında 

başladığını bildiğimiz için aşağıdaki koşullara dikkat etmenizi önemle rica ederiz. 

Saygılarımızla 

 

1. Gıda Maddelerinden Alınması Gerekli Numune Miktarları  

Gıda maddelerinden alınacak numune miktarı, numune alınacak gıdaya göre değişiklik gösterir: 

1.1 Süt ve süt ürünlerinden numune;  

Pastörize sütten kimyasal ve mikrobiyolojik analiz için en az 1/2 veya1/4 lt' lik orijinal ambalajlar içerisinde 

numune alınır.  

Sterilize süt ( kakaolu, çikolatalı ve meyve aromalı sütler dahil ) den en az 250 ml' lik orijinal ambalajlar 

içerisinde numune alınır.  

Kondanse sütten en az 250 ml' lik orijinal ambalajlar içerisinde numune alınır.  

Açıkta ise en az 500 ml‟lik numune alınır.  

Süt tozundan 250 gram numune homojen olarak alınır.  

Krema ve kaymaktan 200 gram numune alınır.  

Yoğurttan 250 gram numune orijinal ambalajı ile açıkta ise en az 500 gram numune yukarıdan aşağıya üçgen 

şekilde kaymağı ile birlikte alınır. 

Meyveli yoğurtlardan alınması gereken numune miktarı, 250 gram olacak şekilde orijinal ambalajı ile alınır.  

Ayrandan 250 gram numune orijinal ambalajı ile açıkta ise 500 gram numune alınır.  

Peynirden 200 gram numune, salamura suyu ile birlikte alınır.  

Kaşar peyniri ve benzerlerinden 200 gram numune, kabuk ve iç kısımlarını temsil edecek şekilde alınır.  

1.2 Margarinden numune; 250 gram alınır.  

1.3 Sıvı yağdan numune; 500 ml veya orijinal ambalajı ile alınır.  

1.4 Kasaplık hayvan etleri ve yenilenebilir iç organlardan numune; kaçak olarak kesilen etlerin tamamı 

varsa iç organları ile birlikte alınmalıdır. Bu etlerin muayeneleri uzman kişilerce yerinde veya laboratuvarda 

yapılır.  

Etten 500 gram, iç organların ise her birinden 100 gram numune % 50 gliserinli su içerisinde alınır.  

Pastırmadan, çemeni ile birlikte 250 gram numune alınır.  

Sucuktan, 250 gram numune üzerindeki kurşun ve etiketi ile birlikte alınır.  

Sosis ve salamdan, 250 gram numune alınır.  

Kavurmadan 250 gram numune, tüm kitleyi temsil edecek şekilde dağıtılmadan alınır.  

Taze balık, satıldığı yerde kontrol edilir. Gerekli durumlarda buz arasında 1/2-1 kg numune alınır.  

Tuzlu ve kuru balıktan, 250 gram numune alınır.  

Tavuk etinden numune almada, bütün tavuktan mümkünse iç organları ile birlikte, parça tavuktan ise 250 gram 

numune alınır.  
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1.5 Yumurta; yumurta sayısı 1000 adet ve yukarısı ise %1, daha az ise 10 adet yumurta kırılmayacak Ģekilde 

ambalajlanarak alınır. Yumurta tozundan, 50 gram numune alınır.  

1.6 Konserveler; en az 250 gram olmak üzere iki adet numune alınır. Numunelerin kapaklarının açılmamış 

olmasına dikkat edilir.  

1.7 Domates salçası, biber salçası, domates suyu ve ketçap; 200 g/ml numune alınır.  

1.8 Hazır çorba ve terbiyeler; en az 60 gram olacak şekilde bir paket numune alınır.  

1.9 Baklagil taneleri ( kuru fasulye, nohut, börülce, bakla, mercimek, bezelye); 250 gram numune 

alınır.  

1.10 Hububat ( buğday, çavdar, yulaf, mısır, pirinç, arpa, bulgur); 500 gram numune alınır.  

1.11 Tahıl ve baklagil unları, irmik; 250 gram numune alınır. 1 kg'a kadar olan orijinal ambalajlardan 1 adet 

alınması tercih edilir.  

1.12 Nişasta; 300 gram numune alınır.  

1.13 Ekmek ve benzerleri ( Francala, pide, simit, sandviç ekmeği ); ekmeklerden, fırından çıktıktan en az 

2 saat sonra numune alınır. (Fırın çıkış saati ile laboratuvara ulaşma süresi arasında en fazla 6 saat olmalıdır. 

Ekmeklerin fırından çıkış saatleri mutlaka tutanakta belirtilmelidir. Numuneler kağıt ambalajlar içinde 

gönderilmelidir.)  

1.14 Makarna, kuskus, şehriye ve benzerleri; 250 gram numune alınır.  

1.15 Yufka, yassı kadayıf, ekmek kadayıfı, hazır mantı ve benzerleri; 200 gram numune alınır.  

1.16 Güllaç; 50 gram numune alınması yeterlidir.  

1.17 Bisküvi ve benzerleri; 150 gram numune alınır.  

1.18 Peksimet, gevrek, galeta türleri; en az 100 gram numune mümkünse orijinal ambalajı ile alınır.  

1.19 Tarhana; 250 gram numune alınır.  

1.20 Patates, mısır cipsi, çıtır çerezler ve benzerleri; En az 100 gram olacak şekilde bir veya birkaç adet 

numune orijinal ambalajı ile alınır.  

1.21 Mayalar, hamur kabartma tozları; en az 100 gram olacak şekilde orijinal ambalajı ile numune alınır.  

1.22 Bal; 250 gram numune alınır. Petekli ballardan ise petek ve balı kapsayacak şekilde homojen olarak alınır.  

1.23 Şeker ve Şekercilik ürünleri ( çay şekeri, glikoz, akide şekeri, fondan, badem şekeri, şekerleme, badem 

ezmesi, reçel, marmelat, şurup ve pelte), 250 gram olacak şekilde orijinal ambalajı ile numune alınır.  

1.24 Çikolata ve benzerleri; 250 gram olacak şekilde orijinal ambalajı ile numune alınır.  

1.25 Gofret; 250 gram numune alınır.  

1.26 Pektin, jelatin; 50 gram numune alınır.  

1.26 Hamur tatlıları, Şekerli-Şekersiz börekler ve benzerleri; tatlılar şıra ile birlikte, börekler kıyma veya 

peynir ile birlikte olacak şekilde 250 gram numune alınır.  

1.27 Pasta ve benzerleri; 250 gram numune alınır.  

1.28 Muhallebi ve benzerleri; 250 gram numune alınır.  

1.29 Tahin helvası, kos helva, susam helvası, kağıt helva; 250 gram numune alınır.  
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1.30 İrmik ve un helvaları; 250 gram numune alınır.  

1.31 Pekmez, bulama ve boza; 250 gram numune alınır.  

1.32 Kakao ve kakaolu içecek tozları: en az 50 gram numune alınır.  

1.33 Kahve, çözünür kahve, filtre kahve, kavrulmamış çiğ kahve; 100 gram numune alınır.  

1.34 Çay; en az 100 gram olacak şekilde orijinal ambalajı ile numune alınır.  

1.35 Anason, nane, vanilya, kekik ve benzeri; 100 gram numune alınır.  

1.36 Safran; 5-10 gram numune alınması yeterlidir.  

1.37 Kurutulmuş bitki otları ( Biberiye, adaçayı, kuşburnu v.b. ); 100 gram numune alınır.  

1.38 Bitki özlü içecekler; 100 gram numune orijinal ambalajı ile alınır.  

1.39 Sirke; en az 1/2 lt olacak şekilde orijinal ambalajı ile numune alınır.  

1.40 Kuru sebze tozları ( soğan tozu, sarımsak tozu ); en az 50 gram olacak şekilde numune alınır.  

1.41 Tuz; 250 gram numune alınır.  

1.42 Turşu ve zeytin ( Salamura ); salamurası ile birlikte en az 250 gram numune alınır.  

1.43 Çemen; 50 gram numune alınır.   

1.44 Salep; 25 g numune alınır.  

1.45 Alkollü içecekler; 500 ml olacak şekilde orijinal ambalajı ile numune alınır.  

1.46 Alkolsüz içecekler ( Kola v.b, meyve suları, şıra, şerbet ); 500 ml olacak şekilde orijinal ambalajı ile 

numune alınır.  

1.47 Dondurma ve benzerleri; 250 gram numune alınır.  

1.48 Kuruyemiş ve kuru meyveler; 100 gram numune alınır.  

1.49 Dondurulmuş ürünler ( Sebze ve meyveler, hamur çeşitleri, kırmızı ve beyaz etler, balıklar ve su 

ürünleri ); sebze ve meyveler ile hamur çeşitlerinden 100 gram diğerlerinden 250 gram numune alınır.  

1.50 Soğuk mezeler ( Rus salatası, tarator, arnavut ciğeri v.b. ); 150 gram numune alınır.  

1.51 Soslar ve mayonez; 150 gram numune alınır.  

1.52 Toplu tüketim yerlerinde tüketilen gıda maddeleri, (Hamburger ve harcı, pide ve harcı, pizza ve 

harcı, kumpir, sandviç çeşitleri, sulu yemekler, çorbalar, zeytinyağlılar v.b.) 250 gram numune alınır.  

2. Numunelerin Laboratuvara Gönderilmesi ve Depolanması  

Gıdalardan alınan numunelerin laboratuvara gönderilmesi, Numune Kabulü, Taşınması, Depolanması ve 

Raporlanması Talimatı’na göre gerçekleştirilir.  

Numuneler; alındıktan sonra bozulup kırılmayacak, dökülmeyecek ve gerekli durumlarda (bakteriyolojik 

analizler, çok çabuk bozulan gıdalar gibi) soğuk zinciri sağlayacak şekilde en kısa zamanda laboratuvara 

ulaştırılmalıdır. Bu mümkün değilse gıdaların mikrobiyolojik durumunu değiştirmeyecek veya en az seviyede 

etkileyecek koşullarda muhafaza edilmesi gerekir. Çabuk bozulacak gıdalar için istenilen şartlar temin 

edilemediği ve gönderilecek yer uzak olduğu takdirde, kontrol duyusal muayene ile yapılmalı ve numune alınan 

yerde denetim elemanları tarafından gıda maddesi hakkında karar verilmelidir.  
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Numuneler, laboratuvara Analiz Talep Formu ile numune çeşitleri ve hangi kişi/kurum/kuruluş gönderdiği 

belirtilmelidir. Alınan numune üzerine yapıştırılan etikette; numunenin miktarı, cinsi, miktarın alındığı tarih ve 

saat bilgiler yazılır.  

Müşteriler tarafından kargo ile gönderilecek numuneler için laboratuvara önceden haber verilmelidir. Mümkünse, 

Pazar günleri ve Cumartesi öğleden sonraları numune gönderilmemelidir. Çabuk bozulan gıda maddelerinden 

alınacak numune, en seri vasıta ile gönderilmelidir. Uzak mesafelerden gönderilecek numuneler, mutlaka 

bozulmayacak şekilde ambalajlanmalı ve soğuk zincire uyularak gönderilmelidir.  

Numunelerin muhafaza sıcaklığının 25ºC'yi geçmemesi önerilir. Numunelerin, yüksek sıcaklıklarda uzun süre 

bekletilmesi doğru değildir.  

Numuneler, en kısa süre içinde laboratuvara getirilir. Bu süre 24 saati geçmez. Taşıma, numunelerin çeşidine 

göre soğuk zincir ya da oda sıcaklığında  (17-25ºC) gerçekleştirilir. Saklama ise gıdanın çeşidine göre -200C ile 

+40C arasında ya da oda sıcaklığındadır. 

 

 


