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1.0.AMAÇ  

Bu talimatın amacı; Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü’ne, Denetim, İthalat, İhracat, Resmi İstek, Özel İstek olarak analiz yaptırmak amacı 

ile resmi/tüzel kişiler tarafından elden/posta veya kargo ile ulaştırılan Gıda, Yem, Su ve Su 

Ürünlerine ait numunelerin kabul kriterlerini belirlemektir. 

2.0.SORUMLULAR 

Müdür 

  Teknik Koordinatör 

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Bölüm Başkanı 

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Bölüm Personeli 

Yardımcı Hizmetler Personeli 

3.0.TALİMAT DETAYI 

3.1.Numunelerin Teslim Alınması; 

3.1.1.Numune, mesai saatleri içinde Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Bölüm 

personeli tarafından teslim alınacaktır. 

3.1.2.Mesai saatleri dışında, elden teslim edilmek için getirilen numuneler, daha 

önceden numunenin geleceği bildirilmesi şartı ile görevlendirilmiş personel tarafından 

teslim alınacaktır. 

3.1.3.Mesai saatleri dışında kargo/posta ile gönderilen numuneler Güvenlik 

Görevlileri tarafından teslim alınacaktır. Numuneyi teslim alan görevli, Numuneyi 

numunenin özelliğini dikkate alarak Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Laboratuvarında 

bulunan buzdolabı veya derin dondurucuya koyacak ve Numune Kabul ve Rapor 

Düzenleme Bölümünden yetkiliyi telefon ile bilgilendirecektir. 

3.2.Resmi numuneler; il içinde İl/İlçe Müdürlüğünün görevlendirdiği personel 

tarafından; il dışı için kargo, posta, resmi görevli ve özel durumlarda İl/İlçe Müdürlüğünün 

görevlendirdiği şahıslardan kabul edilecektir. 

3.3.Özel istek numuneler; şahıslar tarafından elden teslim edilecek veya posta/kargo 

ile gönderilecektir. 

3.4.Analiz talebi ile gelen tüm numunelere ait evraklar okunaklı, matbaa harfleri ile 

yazılmış, anlaşılır ve imzalı olmalıdır. Ayrıca aşağıdaki bilgileri içermelidir. 

3.4.1.Gelen yazı, numuneyi tam olarak tanımlamalıdır. Ayrıca var ise özel uyarılar 

(yanıcı, yakıcı vb.) yer almalıdır.  

3.4.2.Yapılması istenilen analizler ve varsa metotları yazıda açıkça belirtilmelidir 

(İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından gönderilen numunelere ait analiz 
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talepleri Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS)’ne 

girilerek yapılır). 

3.4.3.Analiz sonuçlarını ne şekilde teslim almak istediği belirtilmelidir. 

3.4.4.Firma bilgileri (Adres, Telefon, faks, Vergi Numarası, Vergi Dairesi veya TC 

Kimlik Numarası) yazıda yer almalıdır. 

3.5.Kurumumuzda müşterilerle sözleşme niteliğini taşıyan yapılacak analizler ve 

metotları konusunda anlaşma sağlanması yapılacak analiz amaçlarına göre değişmektedir. 

3.5.1.Kurumumuza İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 

gönderilen analiz amaçlarına göre denetim, ihracat ve ithalat olarak sınıflandırılan numuneler 

için analiz talepleri, ilgili personel tarafından resmi yazı ve/veya GGBS üzerinden daha önce 

laboratuvarımız personeli tarafından metotları belirtilerek sisteme kaydedilmiş analizler seçilerek 

gerçekleştirilir. 

3.5.2.Kurumumuza Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü dışında diğer resmi 

kurumlar tarafından analiz talebi ile gelen ve analiz amacı resmi istek olarak değerlendirilen 

numunelerde istenilen analizler ilgili kurumun şartnameleri gereği belirlenir. 

3.5.3.Kurumumuza özel kişi ya da kuruluşlar tarafından otokontrol amaçlı olarak 

analiz talebi ile gelen ve analiz amacı özel istek olarak değerlendirilen numunelerde istenilen 

analizler ilgili kişilerce mevcut analiz listemizden seçilerek belirlenir. Müşterilerle KYS-FR-43 nolu 

analiz talep formunun doldurulması sağlanarak anlaşma gerçekleştirilir. Kargo ya da ilgili 

firmanın analiz talep dilekçesi ile yapılan başvurularda metotlar konusunda müşteri ile anlaşma 

telefon ile bilgilendirme yolu ile gerçekleştirilir. 

3.6.Kurumumuza analiz talebi ile gelen numunelerin ilk kontrolleri, aşağıda belirtilen 

kriterlere göre Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Bölüm Personeli tarafından yapılacaktır. 

3.6.1.Numunelerde istenen analizlerin kurumumuzda yapılabilirliğinin kontrolü 

yapılacaktır. Analizlerin yapılabilirliği hakkında tereddüt oluştuğunda ilgili bölüm elemanlarının 

görüşleri alınacaktır. Eğer tereddüt giderilememişse konu sırası ile bölüm başkanlarına,  Teknik 

Koordinatöre ve Müdüre bildirilecektir. 

3.6.2.Kurumumuza analiz talebi ile gelen numunelerde istenilen analizler 

kapsamımızda yer alıyor ise; numunelerin konduğu ambalaj materyallerinin kontrolü 

yapılacaktır; 

3.6.2.1.Kutular (plastik, karton, strafor, vb.): Tümüyle kapalı olacak, 

kesinlikle delik bulunmayacaktır. 

3.6.2.2.Torbalar (şeffaf plastik torba, bez torba): Ağızları muntazam 

şekilde kapatılmış, kesinlikle yırtık ve delik olmayacaktır. 
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3.6.2.3.Cam kavanoz: Kesinlikle çatlak ve kırık olmayacak, kapağı tam 

kapalı olacaktır. 

3.6.3.Numunede istenilen analizin, numunenin ambalaj materyali ile uygun olup 

olmadığının kontrolü Tablo-1’e göre yapılacaktır. Numune belirtilen şartları karşılamıyor ise 

müşteri analiz sonuçlarının hatalı çıkabileceği konusunda uyarılacak buna rağmen analizin 

yapılmasını istiyor ise dilekçede bu durum kayıt altına alınacaktır. 

Tablo 1: Bazı analizler için numunenin ambalajlama şekli 

İstenilen Analiz Numunenin Ambalajlanma Şekli 

Mikrobiyolojik Analiz 
Orijinal ambalaj veya Ambalajlama için steril bir materyal 
olmalı. 

Nem veya Kurumadde 
Orijinal ambalaj veya Numunenin nem almasını 
engelleyecek bir ambalaj olmalı. 

Sularda Yağ ve Gres Numune mutlaka cam şişede getirilmelidir. 

Sularda Vinil Klorür Numune Sıcaklığı 20 0C’ nin altında olmalıdır. 

GDO 
Orijinal ambalaj veya diğer analizlerden ayrıca kullanılmak 
üzere ikinci bir ambalajda getirilmelidir. 

Zeytinyağ Duyusal 
Analiz 

Numune orijinal ambalajda ve ağzı kapalı olarak 
getirilmelidir. 

Uçucu Kimyasalların 
Analizi 

Orijinal ambalaj veya Numunenin nem almasını 
engelleyecek bir ambalaj olmalı. 

 

3.6.4.Analiz için gelen numune miktarının istenilen analizlere yetip yetmediğinin 

kontrolü Tablo 2’ye göre (Tabloda yer alan miktarlara ikincil numune miktarı dahil değildir.) 

yapılacaktır.  

Tablo 2:Bazı analizler için gerekli min. numune miktarları (Tabloda belirtilen numune 

miktarları istenilen parametre sayısına göre arttırılmalıdır). 

İstenilen Analiz Gerekli Numune Miktarı (En az) 

Mikrobiyolojik 250 g – 250ml 

Kimyasal 500 g 

Fiziksel 500 g 

Pestisit 1 kg 

Mineral 250 g 

Su  2 lt 

GDO 
Parti büyüklüğüne göre ilgili mevzuatta 
belirtilen miktar olmalıdır.  

Zeytinyağ Duyusal Analiz 1 lt 

Ambalaj analizleri (Migrasyon, Yapı 
tayini vb.) 

Ambalaj numunesi kabul kriterleri 
talimatında belirtilen miktarlarda olmalıdır. 

Mikotoksin  
Parti büyüklüğüne göre ilgili mevzuatta 
belirtilen miktar olmalıdır. 
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  3.6.4.1.Numunenin yetersiz olduğu durumlarda ilgili kurum/kişilerden 

numunenin tamamlanması istenecektir. 

  3.6.4.2.Özel istek/Resmi İstek olarak analize gelen numuneler, ikincil 

numune ayrılması için (yapılan analizlerin tekrarı için) iki katı kadar numune talep 

edilecektir.  

3.6.5.Soğuk zinciri kırılmadan analize alınması gereken numunelerin 

(dondurulmuş ve soğutulmuş) uygun şartlarda getirilip getirilmediği belirlemek için sıcaklık 

kontrolleri, yapılacak ve numuneye ait yazının üzerine ölçülen sıcaklık not olarak yazılacaktır. 

3.6.6.Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlükleri tarafından teslim 

edilen/gönderilen numunelerde “Güvenlik Mührü” mutlaka bulunacaktır. (Diğer kamu 

kuruluşlarından gelen numunelerde kendi kuruluşlarına ait özel mühürler bulunabilir ). Bazı 

durumlarda güvenlik etiketi de kullanılabilir. 

3.6.7.Gönderilen numunede, Plastik mühürlerin ve güvenlik etiketi üzerinde bulunan 

güvenlik numaralarının, numune alma tutanağı ve etiketinde yazan bilgiler ile uyumlu olup olmadığı 

kontrol edilecektir. 

3.6.8.Numunenin son kullanma tarihinin geçip geçmediği kontrol edilecektir (Özel 

ve resmi istek numunelerinde şartname veya dilekçe de belirtilmesi halinde son kullanma tarihi 

dikkate alınmayacaktır). 

3.7.Analiz için gelen numune yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birini taşımıyor 

ise numune ve ilgili evrak,  Numune Red Belgesi düzenlenerek numuneyi getiren kişiye/kuruma 

verilecektir/gönderilecektir.  

3.8.Analiz için gelen numune yukarıda belirtilen durumların hepsini karşılıyor ise 

numune analize alınmak üzere kabul edilecektir.  

3.8.1.Özel mevzuatı gereği (mikotoksin, pestisit vb.) şahit numunenin paçal 

numuneden ayrılması gerektiği durumlarda, alınan paçal numune analiz mührüyle mühürlenerek 

şahit yazan plastik mühürle birlikte teslim alınacaktır. 

3.8.2.Kontrol görevlisi tarafından tebligatın yapılacağı tarihte gıdanın son tüketim 

tarihine bağlı olarak, şahit numunenin analize alınmasının mümkün olmayacağı durumlarda analiz 

ve şahit numuneler, birlikte kabul edilir. 

3.9.Numunenin kabul edildiği durumlarda numuneyi getiren ilgili kurum/kuruluş/kişiler 

şu noktalar için uyarılacaktır. 

3.9.1.Özel İstek amaçlı numunelerde; numuneye ait analizlerin başlaması için, 

Denetim, İthalat, İhracat, Resmi İstek amaçlı numunelerde ise analiz raporunun teslim 

edilebilmesi için; analiz ücretinin kurumumuz veznesine ya da Döner Sermaye İşletmesinin 

banka hesabına yatırıldığına dair vezne biriminden ödendi onayının alınmış olması gerektiği, 
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3.9.2.Gelen numunelerin analiz sonrasında kalan kısmının iade edilmesi istenmesi 

halinde bu durumun, numuneyi tanımlayan yazıda belirtilmesinin gerekliliği, 

3.9.2.1.Analiz sonucu uygun olan numunelerin kalan kısmının numune iade 

tutanağı düzenlenerek iade edilebileceği,  

3.9.2.2.Analiz sonucu olumsuz çıkan, dondurulmuş, işlenmiş ürünler ve 

tamamı analizde kullanılan numunelerin iadesinin söz konusu olmayacağı; 

3.9.3.Özel İstek numunelerde, elden getirilen numune ikincil numune ayrılmaya 

uygun değil ise, analiz tekrarı gerekmesi durumunda tekrarın yapılamayacağı,  

3.9.4.Ayrılan ikincil numuneler 2 ay (son kullanma tarihi iki aydan az olanlar için 

son kullanma tarihine kadar) uygun şartlarda saklanacağı, 

3.10.Kargo ve posta aracılığı ile gelen numunelere ait evraklara, mümkün olduğu 

durumlarda kargo ya da postaya ait evraklar eklenecektir. 

3.11.Özel istek dışındaki numunelerin analiz ücretleri yatırılmasa bile numune analize 

alınacak ve raporlar ücretin yatırılması sonucu teslim edilecektir (Zehirlenme ve adli işlem 

gerektiren durumlarda numunelere ait raporlar, işin aciliyeti göz önüne alınarak, ücreti daha 

sonra tahsil edilmek şartı ile İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gönderilir). 

3.12.Numune kabul edilip analizler başladıktan sonra müşteri göndermiş olduğu 

numunede yapılacaklara ait değişiklik talebini yazılı olarak yapar. Talep Numune Kabul ve ilgili 

bölüm tarafından, Numune Kabul Talimatları da dikkate alınarak değerlendirir. Uygun görülmesi 

halinde talimatlar doğrultusunda gerekli işlemler yapılır (Evrak kayıt, Ücret yatırılması v.b). Talep 

yazısı önceki talep yazısına eklenir.  

3.13. Laboratuvara gelen numunenin analiz için uygunluğuna dair şüphe olduğunda 

veya öge sunulan açıklamalara uymadığında, laboratuvar işlemlere başlamadan önce daha fazla 

talimat için müşteriye başvurulur ve buna ilişkin sonuçları kaydedilir. Bilginin müşteri tarafından 

sağlanması ve bu bilginin sonuçların geçerliliğini etkileyebilecek olması durumunda ve 

belirlenmiş şartlardan sapma olduğu müşteri tarafından kabul edilen numunede analiz yapılması 

istenildiğinde; laboratuvar, hangi sonuçların sapmalardan etkilenebileceğini gösteren bir feragat 

beyanını (BGA-FR-140) müşteriye bildirir ve karşılıklı anlaşılır. Hangi sonuçların sapmalardan 

etkileneceği rapor açıklaması bölümüne eklenir. 

3.14. Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Bölüm Başkanlığına gelen numuneler için 

özel kabul şartları “Ambalaj Numunesi Kabul Talimatı NKB-TL-15”, ”Süt Kabul Kriterleri Talimatı 

NKB-TL-13” ve “Su ve Atık Su Örneklerinin Kabul Kriterleri Talimatı NKB-TL-17” ile belirlenmiştir. 

Ancak iş akışı kolaylaştırmak amacıyla bazı numune ve analizler için kabul ve red kriterlerini 

içeren özet tablo aşağıdadır.  
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NUMUNE KABUL EDİLMEYECEK ANALİZLER 

HİDROJEN PEROKSİT ANALİZİ Tüm Numuneler 

MELAMİN Tüm Numuneler 

TİCARİ GLİKOZ ARANMASI ANALİZ Tüm Numuneler 

ETLERDE HİSTOLOJİK MUAYENE Tüm Numuneler 

KANATLI ETİ ARANMASI (ELİSA) Tüm Numuneler 
 

ANALİZLER 
BÖLÜM 
BİRİM 

KABUL RED 

MİKROBİYOLOJİK 
ANALİZLER 

MMB 

BAKANLIK YILLIK NUMUNE 
ALMA PLANI,  
İL YILLIK NUMUNE ALMA PLANI  
ÜRETİM YERİ N5 Lİ NUMUNE 

N1 li numune, Miktarı yetersiz 
numune, steril koşulda 
alınmamış ya da taşınmamış 
soğuk zinciri kırılmış numune 

BAKANLIK YILLIK NUMUNE 
ALMA PLANI,  
İL YILLIK NUMUNE ALMA PLANI  
SATIŞ YERİ,  
ZEHİRLENME, N1 Lİ NUMUNE 

Miktarı yetersiz numune, steril 
koşulda alınmamış ya da 
taşınmamış soğuk zinciri 
kırılmış numune 

İTHALAT, İHRACAT, N5 Lİ 
NUMUNE 

Miktarı yetersiz numune, steril 
koşulda alınmamış ya da 
taşınmamış soğuk zinciri 
kırılmış numune 

ÖZEL İSTEK TERCİHE BAĞLI N1 
Lİ NUMUNE 
(UYGUN KOŞULLARDA 
GELMEYEN NUMUNELER 
FERAGAT BEYANI İLE KABUL 
EDİLİR.) 

Miktarı yetersiz numune, steril 
koşulda alınmamış ya da 
taşınmamış soğuk zinciri 
kırılmış numune 

RESMİ İSTEK ŞARTNAME 
UYGUNLUĞU ARANIR (N1-N5 
vb.) 

Miktarı yetersiz numune, steril 
koşulda alınmamış ya da 
taşınmamış soğuk zinciri 
kırılmış numune 

SALMONELLA MMB 

BAKANLIK YILLIK NUMUNE 
ALMA PLANI,  
İL YILLIK NUMUNE ALMA 
PLANI,  
İHRACAT, İTHALAT GIDA VE 
YEM NUMUNELERİ  

Çiğ beyaz et (Kanatlı eti) 

İLGİLİ ŞARTNAMEYE GÖRE 
İSTENİLECEK ANALİZLER 
TEK.H.: 06-90G Yoğurt 
Teknik Şartnamesi 

MMB RESMİ İSTEK NUMUNELER N5 olmak zorundadır. 

İLGİLİ ŞARTNAMEYE GÖRE 
İSTENİLECEK ANALİZLER 
TEK.H.: 06-95J İçme Sütü 
Teknik Şartnamesi (UHT): 

MMB RESMİ İSTEK NUMUNELER 

N5 olmak zorundadır. Ve 
mikrobiyolojik analizler için en 
az 11 adet UHT süt olmak 
zorundadır. 
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ANALİZLER 
BÖLÜM 
BİRİM 

KABUL RED 

HİSTAMİN ANALİZİ HÜB 

BAKANLIK YILLIK NUMUNE 
ALMA PLANI, 
İL YILLIK NUMUNE ALMA 
PLANI, 
İHRACAT, İTHALAT,  
N9 Lİ NUMUNE 

N1 li numune 

ÖZEL İSTEK TERCİHE BAĞLI N1 
Lİ NUMUNE 

 

MİKOTOKSİN ANALİZLERİ KMB 

BAKANLIK YILLIK NUMUNE 
ALMA PLANI, İL YILLIK 
NUMUNE ALMA PLANI, 
İHRACAT, İTHALAT, 500 g 
numune ve şahit mührü ve 
tutanağı paçal olarak alınmış 
numune içerisinde mühürlü 
olarak gelmeli 

500 g dan az ve şahit mührü 
ve tutanağı olmayan 
numuneler 

ÖZEL İSTEK TERCİHE BAĞLI EN 
AZ 200 g NUMUNE (kabuklu 
ürünlerde miktar 400 g) 

200 g dan az olan numuneler 
(kabuklu ürünlerde miktar en 
az 400 g) 

 

Bebek ve Küçük Çocuk Ek 
Gıdalarında Aflatoksin B1 ve 
Okratoksin Analizi 
yapılmamaktadır.  

AFLATOKSİN M1 KMB 

BAKANLIK YILLIK NUMUNE 
ALMA PLANI, İL YILLIK 
NUMUNE ALMA PLANI, 
İHRACAT, İTHALAT, TUTANAK 
VE MÜHÜRLÜ NUMUNELER EN 
AZ 400 ml 

400 ml den az olan şahit 
mührü ve tutanağı olmayan 
numuneler  
Bebek Formülleri ve Devam 
Formülleri 

AĞIR METAL ANALİZLERİ ALB 

BAKANLIK YILLIK NUMUNE 
ALMA PLANI, İL YILLIK 
NUMUNE ALMA PLANI, 
İHRACAT, İTHALAT, 500 g 
numune ve şahit mührü ve 
tutanağı paçal olarak alınmış 
numune içerisinde mühürlü 
olarak gelmeli 

500 g dan az ve şahit mührü 
ve tutanağı olmayan 
numuneler 

ÖZEL İSTEK TERCİHE BAĞLI EN 
AZ 250 g NUMUNE 

250 g dan az olan numuneler 

PESTİSİT ANALİZLERİ KKB 

BAKANLIK YILLIK NUMUNE 
ALMA PLANI, İL YILLIK 
NUMUNE ALMA PLANI, 
İHRACAT, İTHALAT, 500 g 
numune ve şahit mührü ve 
tutanağı paçal olarak alınmış 
numune içerisinde mühürlü 
olarak gelmeli 

1 kg dan az (Ürün tiplerine 
göre bölümle görüşerek) ve 
şahit mührü ve tutanağı 
olmayan numuneler,  
baharatlar, işlenmiş süt 
ürünleri, et ürünleri 
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ANALİZLER 
BÖLÜM 
BİRİM 

KABUL RED 

ÖZEL İSTEK TERCİHE BAĞLI EN 
AZ 250 g NUMUNE  

250 g dan az olan numuneler 
(Ürün tiplerine göre bölümle 
görüşerek) 

Yumurta (taze ve dondurulmuş 
kabul edilir) 

Kavuzlu çeltik, 
Sarımsak,  
Taze ve dondurulmuş 
dışındaki yumurtalar kabul 
edilmiyor (kurutulmuş toz 
haline getirilmiş yumurta). 

AKRİLAMİT ANALİZİ 
VOC ANALİZİ 

KKB PROSES SUYU Atık su 

NAFTALİN ANALİZİ KKB Süzme bal Petekli bal 

ALKOL ANALİZLERİ YTB 
NUMUNE TANIMI AÇIK OLMALI 
(rakı, şarap, bira yada benzeri 
ürün) 

Dezenfektan, temizlik vb. 
Tanımlı alkoller, 250 ml den az 
numuneler 

AKTİF FARMASOTİK 
MADDELER ANALİZİ 

KİB 

NUMUNE TANIMI AÇIK 
OLMALI, TAKVİYE EDİCİ GIDA 
İBARESİ OLMALI YA DA GIDA 
TANIMINA UYGUN OLMALI 
(GIDA KONTROL 

LABORATUVARLARININ KURULUŞ, 
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 
İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ 
BELİRLENMESİNE DAİR 
YÖNETMELİĞİNİN MADDE 4 e BENDİ ) 

Takviye edici gıda ibaresi 
bulunmayan gıda tanımına 
uymayan numuneler, 5 g dan 
az numuneler 

GDO ANALİZLERİ BBB 

BAKANLIK YILLIK NUMUNE 
ALMA PLANI, İL YILLIK 
NUMUNE ALMA PLANI, 
İHRACAT, İTHALAT, 
NUMUNELERİ AYRI 
PAKETLENMİŞ VE 
MÜHÜRLENMİŞ OLARAK 
GELMELİDİR 

Ayrı paket ve mührü olmayan 
numuneler 

AMBALAJ ANALİZLERİ ALB 

BAKANLIK YILLIK NUMUNE 
ALMA PLANI, İL YILLIK 
NUMUNE ALMA PLANI, 
İHRACAT, İTHALAT, İÇERİK 
BELGESİ OLAN NUMUNELER 

İçerik belgesi olmayan 
numuneler 

MİGRASYON ALB  

Silikon, kauçuk, iyon değiştirici 
reçine, metal, cam, kağıt (çok 
katmanlı ürünler hariç), gıda 
ile temas etmiş numuneler 

FİTALAT ALB Özel istek tüm malzemeler 

Denetim numuneleri için 
yalnızca pet (Polietilen tetra 
fitalat), gıda ile temas etmiş 
numuneler 

SERAMİKTE (kurşun) Pb, 
kadmiyum (Cd) 

ALB  
4 üründen az numuneler, gıda 
ile temas etmiş numuneler 
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ANALİZLER 
BÖLÜM 
BİRİM 

KABUL RED 

ANTİBİYOTİK ANALİZLERİ 
(YEM) 

VKB 

BAKANLIK YILLIK NUMUNE 
ALMA PLANI, İL YILLIK 
NUMUNE ALMA PLANI, 
İHRACAT, İTHALAT, ETİKETİ 
OLAN NUMUNELER 

Etiketsiz numuneler 

ANTİBİYOTİK ANALİZLERİ VKB 

BAKANLIK YILLIK NUMUNE 
ALMA PLANI, İL YILLIK 
NUMUNE ALMA PLANI, 
İHRACAT, İTHALAT, TUTANAK 
VE MÜHÜRLÜ NUMUNELER 

Kan, idrar, sakatat vb. 

KÜKÜRTDİOKSİT BÜB ORJİNAL AMBALAJ 
Ambalaj bütünlüğü bozulmuş 
hava ile temas etmiş 
numuneler 

SÜT YAĞI HARİCİ YAĞ 
ARANMASI 

YTB 
Kaymak, krema ve Tereyağı 
numuneleri 

Kaymak ve Tereyağı 
numuneleri haricindeki tüm 
numuneler 

ET TÜR TAYİNİ (TAVUK-
HİNDİ) (PCR) 

HÜB  

Çiğ Kırmızı Et,  
Hazırlanmış Çiğ Kırmızı Et 
Karışımları ve  
Kırmızı Et Ürünleri (kıyma vb.) 

ANİ SICAKLIK DEĞİŞİMİNE 
DAYANIM 

ALB  
3 adetten az numuneler, 
hasarlı numuneler, gıda ile 
temas etmiş numuneler 

BİTKİSEL YAĞ ARANMASI YTB SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ 
Çeşnili, aromalı, kakaolu süt 
ve ürünleri 

POLAR MADDE VE ASİT 
SAYISI MİKTAR TESPİT 
ANALİZİ 

YTB  
Kızartma Yağlarında 
yapılmıyor 

VİTAMİNLER KMB 

BAKANLIK YILLIK NUMUNE 
ALMA PLANI, İL YILLIK 
NUMUNE ALMA PLANI, 
İHRACAT, İTHALAT, TUTANAK 
VE MÜHÜRLÜ NUMUNELER EN 
AZ 500 g 

500 g dan az numuneler 

NATAMİSİN, NİSİN, 
ORGANİKASİTLER 

KMB 

Orijinal ambalajda hasarsız 
olmalıdır. 
İlk önce Katkı ve Mikotoksin 
Birimine gönderilmelidir. 

Orijinal ambalajı bozulmuş 
tüm ürünler 

SUDAN BOYASI (Sudan I, 
Sudan II, Sudan III, Sudan 
IV, Sudan BLACK, Red B, 
Red 7B, Orange G, 
Rhodamine B, Red G, Para 
Red) 

KMB Pul Biber ve Toz Biber 
Diğer ürünlerde analiz 
yapılmamaktadır 
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ANALİZLER 
BÖLÜM 
BİRİM 

KABUL RED 

BOYALAR  
(E102:Tartarazin, 
E104:Kinolin Sarısı, 
E110:Sunset Yellow, 
E122:Azorubin- Karmosin 
E123:Amarant, 
E124:Ponso 4R-koşineal 
Red A 
E127:Eritrosin, 
E129:Allura Red AC, 
E131:Patent Blue V, 
E132:İndigotin (indigo 
Karmin), 
E133:Brillant Blue, 
E151:Brillant Black BN) 

KMB 
Yaş pastalar ürün bütünlüğü 
bozulmadan gelmeli katmanlar 
net görünür olmalı 

Yaş pastalar ürün bütünlüğü 
bozulmuş katmanlar karışmış, 
 
Renklendirici (E 100,  E 120,  E 
142, E 155) Miktar Tespiti 
yapılmamaktadır.  

SUNİ BOYA ARANMASI 
ANALİZİ 

BÜB  

Siyah zeytin,  
Salça,  
Kırmızı Toz veya Pul Biberde 
yapılmamaktadır. 

EKMEKTE RUTUBET BÜB 

Ekmek numunelerinde fırın 
çıkış saati 6 saati aşmamalı, 6 
saati aşarsa ekmeklerin fırın 
çıkış ağırlığı alınarak kabul 
edilmelidir.  

Aksi takdirde RED 

RUTUBET  
(BİTKİSEL ÜRÜNLER) 

BÜB 

Rutubet analizi isteyen 
numunelerde ambalaj orijinal 
açılmamış olmalı, ilk açılışı 
bölüm yapmalıdır. 

Açılmış ambalaj RED 
edilmelidir. 

SÜZME –NET-BRÜT AĞIRLIK 
VE DOLUM ORANI ANALİZİ 

BÜB 

Konserve numunelerinde 
süzme, brüt, net ağırlık, dolum 
oranı vb. analizlerde ilk olarak 
laboratuvarda açılmalıdır. 

Açılmış numune RED 
edilmelidir 

DUYUSAL ANALİZ HÜB  
ÇİĞ SÜT 
Kabul edilmeyecek, 

BİTKİSEL ORJİN BEZELYE VE 
YERFISTIĞI ARANMASI 
ANALİZİ 

KİB 

Numuneler fıstıklı olarak 
adlandırılan baklava türevleri 
olmalıdır. 
Öğütülmüş fıstık  

Diğer numuneler  

YAĞSIZ KAKAO KURU 
MADDESİ  

BÜB  
Sütlü Çikolatada, Çikolata 
ürünlerinde yapılmıyor. 
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NOT:  
1. Savcılık, zehirlenme (alkoller, takviye edici gıdalar vb.) Numuneleri dilekçede belirtilmemesi 

durumunda analiz sonrası kalan numune iade edilir. İmha edilmesi talep edilmiş ise imha 
edilir. Tüm bu numuneler laboratuvarlara kırmızı etiket ile gönderilir analiz sonrası nkb’ye 
iadesi istenir. 

2. Özel mevzuatı gereği şahit numunenin paçal numuden ayrılması gerektiği durumda şahit 
mührü ve tutanağı ilgili bölüme teslim edilir. Birden fazla bölüme gidecek numunlerde tek 
bir laboratuvara bırakılır ve dilekçe üzerine not edilir. 

3. Ambalajı bozuk, zarar görmüş, kokuşmuş, küflenmiş, son tüketim tarihi geçmiş tüm 
numuneler red edilir. 

4. Arı yemleri (arı keki) kabul edilmez. 
5. Doymuş yağ, trans yağ etiket bilgisi olarak analiz talebi olursa yağ analizi de yapılması 

gerekmektedir. 
6. Savcılık numuneleri hariç (Alkollü ve Alkolsüz içecekler ) orijinal ambalajında laboratuvara 

gönderilmelidir. 
7. Çiğ süt analizleri Hayvansal Ürünler Bölüm Başkanlığında Cuma günü öğleden sonra kabul 

edilmeyecek. 
8. Laktozsuz süt ve ürünleri analizleri Bitkisel Ürünler Bölüm Başkanlığı tarafından 

çalışılmaktadır. 
9. Toz Puding analizleri Bitkisel Ürünler Bölüm Başkanlığında 

-Hazır Puding Hayvansal Ürünler Bölüm Başkanlığında yapılmaktadır. 

10. Web Sayfasında Yayınlanan “Bga-Fr-88 Ek-1 Analiz Listesi (Brifing Raporu Eki)”De Belirtilen 
Miktardan Az Numune Gelmesi Durumunda Numune Red Edilir. (Özel İstek Numuneler 
Müşteri Feragat Beyanı İle Çalışılır) 

11. Y25_İnsan Tüketim Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği 2018 

RG_28152: Sadece Hayvansal Kökenli yemler Değerlendirilecektir. Bitkisel kökenli yemler 

değerlendirilemez. 

12. Y15_Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik 2017 

RG_30027: Numune tesliminde mutlaka E kodu (Örneğin: E120) numune etiketinde 

belirtilmelidir. 
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ENERJİ HESAPLAMARI 
 
BAHARATLAR 
 

1. ENERJİ (kcal/100g)= KARBONHİDRATX4+PROTEİNX4+YAĞX9+ALKOLX7+DİYET LİFX2 
 

KARBONHİDRAT (%)= 100-(PROTEİN+YAĞ+RUTUBET+KÜL+ALKOL+DİYET LİF) 

 

Diğer ürün gruplarında 2 yöntem bulunmaktadır. 
DİĞER ÜRÜN GRUPLARI (ATWATER METODU)  
Etiket bilgisinde “diyet lif sonucu” kullanmak isteyen müşteriler için  

1. ENERJİ (kcal/100g)= KARBONHİDRATX4+PROTEİNX4+YAĞX9+ALKOLX7+DİYET LİFX2 
 

*KARBONHİDRAT (%)= NİŞASTA (TS EN ISO 10520) +TOPLAM ŞEKER (AOAC 968.28) 

 

DİĞER ÜRÜN GRUPLARI (CEMEROĞLU, 2004 METODU) 
2. ENERJİ (kcal/100g)= KARBONHİDRATX4+PROTEİNX4+YAĞX9 

*KARBONHİDRAT (%)= NİŞASTA (TS EN ISO 10520) +TOPLAM ŞEKER (AOAC 968.28) 
*: AKREDİTE 

 
 

4.0. TANIMLAR: 

4.1.DENETİM NUMUNESİ: 5996 sayılı Kanun kapsamında; rutin denetimler, 

zehirlenme şüphesi, şikayet, Bakanlık talimatı v.b. nedenlerle İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 

tarafından gönderilen numuneler. 

4.2.İTHALAT NUMUNESİ: İthal edilerek yurt içinde serbest dolaşıma girecek gıda, 

gıda ile temas eden madde ve malzemeler ile yemlerin güvenilirliğine dair yapılacak resmi 

kontroller sonunda analiz yaptırılmak üzere İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sınır Kontrol 

Noktaları tarafından gönderilen numuneler. 

4.3.İHRACAT NUMUNESİ: Ülkemizden yurt dışına gönderilecek gıda, gıda ile temas 

eden madde ve malzemeler ile yemlerin güvenilirliğine dair yapılacak resmi kontroller sonunda 

analiz yaptırılmak üzere İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sınır Kontrol Noktaları tarafından 

gönderilen numuneler. 

4.4.RESMİ İSTEK NUMUNESİ: Tarım ve Orman Bakanlığı dışındaki resmi kurumlar 

(Askeri Birlikler, Savcılık, Emniyet Müdürlükleri v.b.)  tarafından ikinci tarafı kontrol etmek 

amacıyla alınarak gönderilen numuneler. 

4.5. ÖZEL İSTEK NUMUNESİ: Otokontrol, araştırma, geliştirme v.b nedenler ile 

Kurum/Firma/Şahıs tarafından alınarak gönderilen numuneler.  


