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1.0. AMAÇ 

       Analizi yapılmak istenen ambalaj örneklerinin laboratuvara kabul edilme kriterlerini 

belirlemektir. 

2.0. KAPSAM 

       Bu talimat ambalaj numuneleri için geçerlidir. 

3.0. SORUMLULAR 

       Müdür 

       Teknik Koordinatör 

       Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Bölüm Başkanı 

       Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Bölüm Elemanları 

       İlgili Bölüm Başkanları 

4.0. TALİMAT DETAYI 

      4.1. Plastik Malzemelerde Toplam-Spesifik Migrasyon Analizi: 

Analiz edilecek numune gıda ile kesinlikle temas etmemiş olmalı ve numunenin gıda ile temas 

edecek yüzeyi plastik olmalıdır (metal, cam, kağıt, seramik yüzeyli malzemeler kabul edilemez). 

Analiz edilecek malzeme çok katmanlı olmamalıdır. Analiz edilecek yüzeyle temas edecek gıda, 

kuru gıda ise kabul edilemez. Madde veya malzemenin kullanımına ilişkin özel nitelikler, örneğin;  

a) Temas etmesi öngörülen gıda türleri, 

b) Gıda ile temas halindeyken uygulanan işlem süresi ve sıcaklığı ve depolama koşulları, 

c) Madde ve malzemenin uygunluğunun sağlanabilmesi için gıda ile temas eden yüzeyin 

kullanılan hacme oranı gibi, bilgiler uygunluk beyanında veya ürün içerik belgesinde 

bildirilmelidir.  Aksi takdirde en zorlayıcı temas sıcaklık ve süreleri kullanılacaktır. Gelen 

numunelerde uygunluk beyanının bulunması zorunludur. 

 

NUMUNE İLE TEMAS EDECEK GIDA TİPİ ANALİZ İÇİN GEREKLİ NUMUNE ALANI VE ADEDİ 

Yağlı Gıdalar 

%95 etil alkol 1 dm2 x  4 adet  

İzooktan 1 dm2 x  4 adet 

Bitkisel Yağ 1 dm² x 15 adet 

Alkollü Gıdalar % 20 Etil Alkol  1 dm2 x  4 adet 

Asitli Gıdalar %3 Asetik Asit 1 dm2 x  4 adet 

Sulu Gıdalar %10 Etil Alkol 1 dm2 x  4 adet 

Tüm gıdalar 

%95 etil alkol 
İzooktan 
%3 Asetik Asit 
%10 Etil Alkol 

1 dm2 x  16 adet 
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Tablo 1: numune miktarları tablosu 

 

       4.2. Teneke kutularda kalay kaplama kalınlığı analizi için; analiz edilecek yüzeyden 5x5 cm 

boyutlarında 3 adet kesit alınabilmeli ve düz bir yüzey olmalıdır.  

 4.3. Teneke kutularda lak kaplama kalınlığı analizi için; analiz edilecek yüzeyden 4x4 cm 

boyutlarında 4 adet kesit alınabilmeli ve düz bir yüzey olmalıdır.  

 4.4. Teneke kutularda gözenek sayısı analizi için; analiz edilecek yüzeyden 4x6 cm 

boyutlarında 4 adet kesit alınabilmeli ve düz bir yüzey olmalıdır.  

4.5. Alüminyum malzemelerde alüminyum yüzdesi analizi için; analiz edilecek yüzeyden 

5x5 cm boyutlarında 3 adet kesit alınabilmeli ve düz bir yüzey olmalıdır. 

4.6.  Alüminyum malzemelerde spesifik migrasyon-alüminyum analizi için; analiz edilecek 

numuneden 1 dm²x 4 adet kesit alınabilmeli ve düz bir yüzey olmalıdır. 

4.7. Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Bölümü tarafından yukarıda belirtilen kabul 

kriterlerinden herhangi birine uymayan numunenin ilgili bölüm sorumluları ile yapılan 

görüşmeler sonucunda kabul edilip edilmeyeceğine karar verilir. 

      4.8. Laboratuvara ulaştırılan numuneler, numune kabul kriterlerlerine uygun olarak 

getirilmemiş ise numune red belgesi düzenlenerek reddedilir. Resmi yazı ile yeniden uygun 

koşullarda numune alınması ve laboratuvara ulaştırılması gerektiği bildirilir. 

      4.9. Laboratuvara İl Müdürlüğü gıda kontrolörleri tarafından numunelerin ulaştırılmasında 

zamanlamaya dikkat edilmeli, laboratuvar denetim öncesinde bilgilendirilmelidir. 


