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1.0. AMAÇ 

       Analizi yapılmak istenen süt örneklerinin laboratuvara kabul edilme kriterlerini belirlemektir. 

2.0. KAPSAM 

       Bu talimat çiğ süt ve pastörize süt 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. Sütler ışık geçirmeyen bir kapta laboratuvara ulaştırılmalıdır. Eğer bulunduğu kap ışık 

geçiriyorsa, bu kap ışık geçirmeyen başka bir ambalajla getirilmelidir. Numune alma tutanağında 

numunenin alındığı yer, tarih ve saat mutlaka belirtilmelidir. Numunenin bulunduğu kap ışık 

geçiriyorsa veya yapılacak analize uygun sıcaklıkta ve sürede laboratuvara ulaştırılmadığı 

durumlarda ise numune ret belgesi düzenlenerek numune kabul edilmez. Resmi yazı ile yeniden 

uygun koşullarda numune alınması gerektiği bildirilir. 

     4.2. Mikrobiyolojik analizler için alınan çiğ süt örnekleri steril kaplarda 0oC- 4oC arasında 

taşınmalı ve depolanmalıdır. Örnekleme ve analiz arasında geçen süre mümkün olduğunca kısa 

olmalıdır ve 36 saati geçmemelidir. Örnekleme ve analiz arasında geçen süre 24 saatten fazla 

değilse 0oC- 6oC arasında bir depolama sıcaklığı kabul edilebilir. 

 Somatik Hücre Sayımı analizi için numunenin alınışı (örneklemeyi takiben) ile analizin 

yapılışı arasında geçen süre 6 saati geçmemelidir. Numunenin dondurulmasından kaçınılmalıdır.  

Depolama sırasında sıcaklık 6oC’ ı geçmemelidir. 

      4.3. Kimyasal analizler için süt örnekleri 0oC- 4oC arasında taşınmalı ve depolanmalıdır. 

Örnekleme ve analiz arasında geçen süre mümkün olduğunca kısa olmalı ve 36 saati 

geçmemelidir. Söz konusu süre göz önünde bulundurularak Cuma günleri çiğ süt kabulü 

yapılmamalıdır. Homojenizasyon deneyi istenen pastörize/günlük sütlerde metot gereği analiz 

süresinin en az 48 saat olması dolayısıyla son kullanma tarihi bu süreyi kapsayacak şekilde olan 

numunelerin kabulü yapılmalıdır.  

 4.4. Süt örneklerinde antibiyotik ve sülfanomidlerin analizi örneklemeyi takiben 24 saat 

içerisinde yapılmalıdır. Bu süre içinde süt 0oC- 4oC da tutulmalıdır. Örneklerin 24 saat içerisinde 

test edilmesi mümkün değilse penisilinin inaktivasyonunu minimize etmek için derin 

dondurucuda (-15oC-30oC) tutulmalıdır.     
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      4.5. Eğer bir numunede mikrobiyolojik, fiziksel, kimyasal ve antibiyotik analizleri aynı 

zamanda isteniyorsa numune üç adedi steril olmak üzere en az 500 mL’lik beş ayrı ambalajda 

getirilmelidir.   

      4.6. Laboratuvara İl Müdürlüğü gıda kontrolörleri tarafından veya özel istek amacıyla 

şahıslar tarafından ulaştırılan veya kargo ile soğuk zincirde numuneler hakkında 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. 

      4.7. Laboratuvara ulaştırılan numuneler, numune kabul kriterlerine uygun olarak 

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

koşullarda numune alınması ve laboratuvara ulaştırılması gerektiği bildirilir. 

      4.8. Laboratuvara İl Müdürlüğü gıda kontrolörleri tarafından numunelerin ulaştırılmasında 

zamanlamaya dikkat edilmeli, laboratuvar denetim öncesinde bilgilendirilmelidir. 

 


