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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Gıda Teknolojisi 

DAL Gıda Kalite Kontrol 

MODÜLÜN ADI Gıda Maddesinden Numune Alma 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/14 

MODÜLÜN AMACI 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak, Türk Gıda 
Kodeksi’ne ve işletme numune alma prosedürüne uygun 
olarak gıda maddelerinden numune alma ve kullanılacak 
analiz tekniğine uygun olarak numuneyi analize hazırlama 
aşama ve işlemlerinin özellikleri, uygulanışı ile ilgili bilgi 
ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 
KAZANIMLARI 

1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ,Türk Gıda 
Kodeksi’ne ve işletme numune alma prosedürüne 
uygun olarak numune alımını yapabileceksiniz.  

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullanılacak 
analiz tekniğine uygun olarak numuneyi analize 
hazırlayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Ortam: Gıda analiz laboratuvarı, derslik, çevremizde 
bulunan gıda işletmeleri, İnternet, kütüphane vb. 
Donanım: Türk Gıda Kodeksi işletme numune alma 
prosedürleri, ilgili mevzuat ve yönetmelikler, İnternet, 
etkileşimli tahta, CD, DVD, üniversite yayımları, numune 
alma araçları, formlar, tutanak örnekleri, paketli ve dökme 
gıda örnekleri, laboratuvar araç gereçleri, buzdolabı. 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan her öğrenme 
faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 
değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
 
Sevgili Öğrencimiz, 
 
Gıda güvenliğinin sağlanması, halk sağlığının korunması ve gıda endüstrisi için 

yaşamsal öneme sahiptir. Gıda tedarikinin küreselleşmesi ile de gıda güvenliği halk sağlığını 
tehdit eden bir konu hâline gelmiş ve uluslararası gıda ticaretini etkilemeye başlamıştır.  

 
Gıda maddelerinin güvenilirliğini ve insan sağlığını tehdit eden pek çok 

mikroorganizma ve kimyasal madde; gıda zincirinin tarladaki üretiminden, işleme, son satış 
noktası ve hazırlanışından tüketime kadar her aşamasında ürüne bulaşabilir ya da üründe 
oluşabilir. Uygun üretim ve işleme yöntemleri kullanılmadıkça tüketicinin beklentilerine ve 
mevzuata uygun güvenilir gıda üretimi olamaz.  

 
Analiz yöntemlerindeki gelişmelere bağlı olarak gıda güvenliğini tehdit eden unsurlar 

detaylı olarak belirlenebilmektedir. Ancak numune alımı esnasında bir hata yapılması 
durumunda sözü edilen en modern teknikler bile etkisiz kalacaktır. Çünkü numune alımında 
numunenin laboratuvara taşınmasında, analize kadar saklanmasında, analize hazırlanmasında 
yapılacak bir hata, analizin tüm evrelerine taşınacaktır. Hatalı sonuçlar elde edilmesine 
dolayısıyla numunenin gıdanın özelliklerini yansıtmamasına ve yanlış kararlar verilmesine 
yol açacaktır. 

 
Sizler, gıda güvenliğinin sağlanması için yapılacak kontrollerde işletme 

laboratuvarlarında görev alacaksınız.  Bu materyal ile Türk Gıda Kodeksi’ne ve işletme 
numune alma prosedürüne uygun olarak gıda maddelerinden numune alma, kullanılacak 
analiz tekniğine uygun olarak numuneyi analize hazırlama ile ilgili bilgi ve becerileri 
kazanacaksınız. Böylece halk sağlığına ve mevzuatlara uygun üretim yapılmasına katkı 
sağlayacaksınız.  

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 
 
 
 
 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Türk Gıda Kodeksi’ne ve işletme numune alma 
prosedürüne uygun olarak numune alımını yapabileceksiniz.  

 
 
 
 
 
 Çevrenizdeki farklı alanlarda faaliyetlerde bulunan gıda işletmelerine giderek 

ham maddede, işleme aşamaları ve üründe uygulanan numune alma 

prosedürlerini inceleyiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri resim ve fotoğraflarla destekleyerek arkadaşlarınıza ve 

öğretmeninize sununuz. 

 İşletmelerde ortak yapılan iş ve işlemlerden yola çıkarak numune almadaki 

genel ilkeleri maddeler hâlinde söyleyiniz. 

 
1. NUMUNE (ÖRNEK) ALMA VE AMACI 

 
Numune (örnek): Bir bütünün /kütlenin niteliğini taşıyan daha küçük veya az bir 

kısım olarak tanımlanır. Başka bir tanımlamayla; bir partinin aranılan özelliklerinin 
muayenesini yapmak amacıyla niteliğine bakılmadan çeşitli yerlerinden tekniğine uygun 
biçimde alınan ve partiyi tam olarak temsil eden bir veya daha çok sayıdaki birimdir.  

 
Gıda numunesi: Mevzuata göre muayene ve analiz amacıyla alınan, imal tarihi, seri 

numarası aynı olan ve alındığı kitleyi, partiyi her yönüyle temsil edebilecek miktar ve 
nitelikte olan gıda maddesi olarak tanımlanır. 

 
Parti: Aynı koşullarda ve zamanda üretilen aynı boy, tip ve ambalajdaki ürün 

örnekleri veya ambalajları topluluğuna denir. 
 
Numune almadaki temel amaç, laboratuvar örneğinin popülasyonun özelliklerini 

temsil ettiğinden emin olmaktır. Numune alımı, laboratuvar analizlerinin geçerliliği ve 
güvenilirliği üzerinde etkilidir. Numune alımı hatalı ise hatalı sonuçlara ve yanlış yorumlara 
yol açmaktadır. Hatalı sonuçlara bağlı alınan kararlar sağlık, medyatik ve ekonomik 
bağlamda ciddi sonuçlar doğurabilir. Numune alımında yapılan hataları düzeltebilecek bir 
laboratuvar metodu mevcut değildir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Gıdaya bağlı sağlık risklerinin önlenmesi ve toplumun sağlıklı beslenmesi için 

üretimden tüketime kadar süren bütün aşamalarda yürürlükteki mevzuata, halk sağlığına ve 
etiketinde beyan edilen koşullara uygunluğunu tespit etmek için gıdaların düzenli olarak 
kontrol edilmesi gerekir. Yalnızca duyusal muayene yaparak gıda hakkında kesin bir kanaate 
ulaşılmaz. Bunun için gıdalardan örnek alarak laboratuvarda analiz ve muayene edilmesi 
gerekir. Yalnızca mamul maddeden numune alınmayıp ham madde, yardımcı maddeler, 
katkı maddeleri, ambalaj maddeleri gibi gıda ile etkileşimde bulunan diğer maddelerden de 
örnek alınması gerekir. 

 
Fotoğraf 1.1: Numune alma 

Numune alma işlemi beş aşamadan oluşur. Bunlar: 
 
 Numune miktarının belirlenmesi, 
 Numune alma planının yapılması, 
 Numunenin alınması, 
 Numunenin laboratuvara uygun koşullarda gönderilmesi, 
 Numunenin analize hazırlanmasıdır. 

 
Şema 1.1: Numune alma aşamaları 
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1.1. Örneklemeyi Etkileyen Faktörler 
 
Bir bütünden ya da evrenden örnek alma işlemi eskiden beri yapılmaktadır. Bir 

tencereden tadına ya da tuzuna bakmak için alınan bir kaşık yemek, bir araştırmacının 
toplumdaki bazı kişilere bir konuda görüş sorması, laboratuvar teknisyeninin bir kişinin 
vücudundaki kandan bir damla alarak kanın bazı niteliklerini incelemesi, peynir alırken bir 
parça alıp tadına bakılması birer evren- örneklem ilişkisidir. 

 
1.1.1. Örnekleme İle İlgili Temel Kavramlar 

 
Bazı örnekler evreni tümüyle temsil ederken bazı örneklerde bu temsil özelliği yoktur. 

Örneğin bir damla kan vücuttaki bütün kanı temsil edebilir ancak bir okulda seçilen 10 
öğrenci tüm okulu temsil etmeyebilir. Bunun için örneklemin nasıl seçildiği önemlidir. 

 
1.1.1.1. Evren 

 
Evren, araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği bütündür. Diğer bir deyişle belli 

bir özelliği taşıyan canlı ya da cansız elemanlar bütünüdür. Bu doğrultuda evren milyonlarca 
kişiyi kapsayacak kadar geniş ya da birkaç yüz kişiyi kapsayacak kadar dar olabilir. Evrenin 
sınırlandırılması ve tanımlanması araştırmacının amacı doğrultusunda ve onun isteği ile 
olmaktadır. Evren iki grupta tanımlanabilir: 

 
 Genel evren/ Hedef evren: Tanımlanması kolay ama ulaşılması güç olan 

evrendir. Örneğin öğretmenleri bir evren olarak alan bir araştırmacının tüm 
öğretmelere ulaşması para, denetim gibi sebeplerden dolayı zordur. 

 Çalışma Evreni: Ulaşılabilen somut bir evrendir. Araştırmacının evrenin 
tümünden ya da onu temsil edebilecek küçük bir gruptan toplayacağı veriler 
çalışma evrenini temsil eder. Ancak bu durumda sonuçların da çalışma evrenine 
genellenmesi gerekir. 

 
1.1.1.2. Örneklem 

 
Araştırılmak istenen bir olayla ilgili evrenden belli kurallara göre seçilmiş, evreni 

temsil ettiği varsayılan küçük bir küme örneklem olarak adlandırılır. Örneklem evreni 
oluşturan varlıkların alt parçalarından oluşur.  

 
Şekil 1.1: Evren-örneklem ilişkisi 
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1.1.1.3. Örnekleme 
 
Bütün evreni yansıtabilecek evrenin bir kısmını “seçme işlemi” dir. Örnekleme ile 

yapılacak bir araştırmanın, evrendeki gerçek durumu ortaya çıkarabilmesi için en önemli 
koşul, örneklemin evreni temsil edebilmesidir.  

 
Her araştırmada temsil yeteneğine sahip bir örneklem seçmek temel ilkedir. Aksi 

takdirde elde edilen sonuçlar geçerli ve güvenilir olmaz.  Temsil yeteneğine sahip bir 
örneklemin temel özellikleri şunlardır: 

 
 Örneklemin büyüklüğü yeterli olmalıdır.  
 Örneklem evrendeki dağılıma çeşit ve oran yönünden benzer olmalıdır. 
 Örneklem, olasılıklı örnekleme yöntemlerinden biriyle seçilmelidir. Olasılıklı 

örnekleme, birimlerin evrenden her seferinde eşit olasılıkla seçilmesidir. Ayırt 
edici özelliği ise elemanların evrenden rastgele seçilmesidir. 

 Örneklem seçiminde yan tutulmamalıdır. 
 

1.2. Örneklemenin Avantaj ve Dezavantajları  
 
Örnekleme yapmayı gerekli kılan durumlar söz konusu olduğunda örneklemde 

çalışmak avantajlıdır. Bu avantajlar şöyle sıralanabilir: 
 
 Örneklemde çalışmak büyük kitlede çalışmaktan daha kolaydır. 
 Maaliyeti azaltır. 
 Zaman kaybını önler. 
 Gıda maddesindeki ekonomik kaybı azaltır. 
 Tüm analizler için uygundur. 
 Örneklem sonuçları daha doğru olabilir. Çünkü daha az sayıda örnek ile 

çalışılacağından analizler daha özenli yürütülebilir. 
 
Örneklem almanın dezantajları da sunlardır: 
 
 Çoğu durumda tüm kitleye ulaşmak mümkün değildir. 
 Örneklem yeterli sayıda ve çoklukta değil ise doğru kararlar almak mümkün 

değildir. 
 Seçiminde yanlı olunmuş ise doğru kararlar almak mümkün değildir. 
 Örneklem, yanlış ve uygun olmayan yöntemlerle seçilmiş ise araştırma 

sonuçlarına bakarak doğru kararlar alınmaz. 
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1.2.1. Örnekleme Alma Yöntemleri 
 
Elle (manuel) ve otomatik (sürekli) örnekleme adı altında iki şekilde numune alınır. 
 

1.2.1.1. Elle (Manuel) Örnekleme 
 
Manuel örnekleme yaparken numune alan kişi, rastgele örnek almaya çalışmalıdır. 

Alınan örneğin tüm popülasyonu temsil etmesi için popülasyonun içinde farklı yerlerden 
örnek alınmalıdır. Sıvı ürünler; pipetlenerek, pompalanarak veya daldırma yöntemi ile 
örneklenebilir. Granül veya toz şeklindeki ürünlerde ise popülasyonun çeşitli yerlerinden 
sondalar kullanılarak numune alınır. 

 
1.2.1.2. Otomatik (Sürekli) Örnekleme 

 
Mekanik aletlerle gerçekleştirilir. Otomatik örnekleme araçları ile üretim hattından 

sıvı veya katı hâldeki ürünlerden örnekler alınır. Otomatik örneklemede, manuel 
örneklemeye kıyasla insani ön yargılar çok daha azdır. 

 
Fotoğraf 1.2: Numune alma sondası 

1.2.2. Uygun Örneklem Büyüklüğü 
 
Evrenin özelliklerini yansıtması düşüncesiyle evrenden belirli yöntemlerle seçilmiş 

birimlerin oluşturduğu topluluk olan örneklem, matematiksel ifadeyle evrenin bir alt 
kümesidir.  

 
Araştırmalarda örneklem büyüklüğünü saptamak için farklı formüller geliştirilmiştir. 

Örneklemde temel ilke evreni temsil niteliğine sahip bir örneklem seçilmesidir. Bu özellik 
örneklemin niteliksel olarak alt kümesi olduğu evreni temsil etmesi yani evrenin özelliklerini 
taşımasıdır. Evreni temsil etmeyen bir örneklemin büyüklüğü ne kadar artırılırsa artırılsın bu 
örneklemden elde edilecek sonuçlara güvenmek sıkıntılıdır. Zira uygun olmayan örnek 
seçimine bağlı elde edilecek sonuçlarda bir yanlılık söz konusu olacaktır. Buna karşılık 
seçime bağlı bir yanlılık yani örneklemde niteliksel bir sorun olmadığı sürece örneklemdeki 
birim sayısının artması durumunda ait olduğu evreni temsil niteliği de artacaktır.  
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Örneklemin çok küçük olması durumunda araştırma sonuçlarının evren için 
genellenebilmesi güçleşir. Ancak büyüklüğün artması maliyet, zaman ve personel gibi her 
zaman temini zor olan kaynakların artmasına neden olmaktadır. Bu durumda çalışma için 
gerekli en uygun (optimal) örnek büyüklüğünü saptamak gereklidir. 

 
Bir örneklemin güvenilirliği, örneklem ortalamalarının evren ortalamasına olan 

yakınlığı ile ilgilidir. Örneklemden hesaplanan ortalamanın evren ortalamasına yakınlığı 
arttıkça güvenilirliği de artar. 

 
Gıda maddelerinden numune alınırken (örnekleme) parti büyüklüğü önem taşır. 

İncelenecek her partiden ayrı ayrı numune alınır. Parti büyüklüğü 30 tondan fazla ya da üç 
hektardan daha büyük partiler ayrı ayrı numune almak için alt partilere bölünür. 

 
 Birincil numune; parti veya alt parti içinde mümkün olduğunca farklı yerlerden 

alınır. Bu şekilde alınmadığı durumlarda ise mutlaka kayıtlara işlenir. Birincil 
numune tek bir marul ya da ıspanak başı ya da bir avuç küçük yaprak ya da bir 
torba yaprak olabilir. 

 Paçal numune; birincil numunelerin birleştirilmesiyle oluşur. 
 Şahit numune; homojenize edilmiş paçal numuneden alınır. Şahit numuneye 

ilişkin hükümler Bakanlıkça belirlenir. 
 
Numune alma metodu; parti büyüklüğü 25 ton veya daha küçük partilere uygulanır. 

Parti büyüklüğü 25 tonun üzerinde ise; 25 tonluk alt partilere bölünür. Parti ağırlığının her 
zaman 25 tonun katları olmadığı durumlarda alt parti ağırlığı, sözü edilen alt parti ağırlığını 
en fazla %20 oranında geçebilir. Bu durum, alt parti ağırlığının 15 ton ile 30 ton arasında 
değişen ağırlıklara sahip olabileceği anlamına gelir.  

 
Parti; fiziksel olarak alt partilere ayrılmaz ya da ayrılamaz ise, numune partiden alınır. 

Paçal numune en az 1 kg olmalıdır ancak numunenin sadece tek bir baş ya da paketten 
oluşması gibi durumlarda bu şart aranmaz.  

 
Partiden alınması gereken en az birincil numune sayısı Tablo 1.1’de verilmiştir. 
 

Parti Ağırlığı (kg) Alınması Gereken En Az Birincil 
Numune Sayısı 

 

     

Paçal Numunenin En 
Az Ağırlığı (kg) 

 <50  3  1 
 50 – 500  5  1 
 > 500  10  1 

Tablo 1.1: Partiden alınması gereken en az birincil numune sayısı 
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Parti tekli paketlerden oluşuyorsa paçal numuneyi oluşturmak için alınması gereken 
paket sayısı için aşağıdaki tablo 1.2 kullanılır. 

 

Parti İçindeki 
Birim ya da Paket 

Sayısı 
Alınması Gereken Paket veya Birim 

Sayısı (Birincil Numune) 
Paçal Numunenin En 

Az Ağırlığı (kg) 

 1 – 25  1 paket ya da birim  1 

 26 – 100  En az 2 paket ya da birimde yaklaşık 
%5  1 

 > 100  En fazla 10 paket ya da birimde 
yaklaşık %5  1 

Tablo 1.2: Tekli paketlerden oluşan partiden alınması gereken paket sayısı  

Uygunluğu kontrol edilecek her parti veya alt partiden ayrı ayrı numune alınır. Ancak 
taşıma ve ambalajlama şekilleri gibi nedenlerle partinin zarar görmesinden 
kaynaklanabilecek istenmeyen ticari sonuçlar ortaya çıkar, sözü edilen numune alma 
metodunun uygulanması mümkün olmaz. Bu durumda paçal numunenin, numunenin alındığı 
partiyi yeterince temsil etmesi, tamamen tanımlaması ve belgelenmesi şartıyla alternatif bir 
numune alma metodu uygulanabilir. Partiden tek bir numune alınması durumunda, pozisyon 
tercihen rastgele seçilmelidir. Ancak bu fiziksel olarak mümkün değilse partinin ulaşılabilir 
bölümlerinden rastgele alınır. 

 

Sıra 
No Ürün Sınıfı Örnek Ürün 

Grupları 
Alınacak Birincil 

Numunenin Yapısı 

Her Bir 
Laboratuvar 
Numunesinin 
En Az Miktarı 

Bitkisel Birincil Gıdalar 

1 Tüm Taze Meyveler ve Sebzeler  
(Patates ve şeker pancarı dâhil, otlar hariç) 

1.1 

 Küçük ebatlı taze 
ürünler 

 -Birimler genellikle < 
25 g 

 Üzümsüler 
ve küçük 
meyveler, 
bezelye, 
zeytin 

 Bütün birim 
veya paketler 
veya numune 
alma aletiyle 
alınan birimler 

 1 kg 

1.2 
 Orta ebatlı taze ürünler  
 -Birimler genellikle 25-

250 g arası 

 Elma, 
portakal  Bütün birim 

 1 kg 
 (En az 10 

birim) 

1.3 

 Büyük ebatlı taze 
ürünler 

 -Birimler genellikle > 
250 g 

 Salatalık, 
lahana, 
üzümler 
(salkım 
halinde) 

 Bütün birim 
 2 kg 
 (En az 5 

birim) 
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2 

 Bakliyat 

 Kurutulmuş 
fasulye, 
kurutulmuş 
bezelye  

  1 kg 

 Tahıl taneleri  Pirinç, 
buğday   1 kg 

 Sert kabuklu meyveler 

 Hindistan 
cevizi hariç   1 kg 

 Hindistan 
cevizi   5 birim 

 Yağlı tohumlar  Yer fıstığı   0,5 kg 
 Meşrubat ve şekerler 

için kullanılan tohumlar 
 Kahve 

çekirdeği   0,5 kg 

 
3 

 Taze otlar 
 Maydanoz 

 Bütün birim 
 0,5 kg 

 Diğerleri  0,2 kg 
Kurutulmuş otlar için bu tablonun 4’üncü maddesi kullanılır. 

 Baharat  Kurutulmuş 

 Bütün birim 
veya numune 
alma aletiyle 
alınanlar 

 0,1 kg 

İşlenmiş Bitkisel Gıdalar 

4 

Bitkisel ikincil gıdalar: Kurutulmuş meyve, sebze, otlar, şerbetçi otu, öğütülmüş 
tahıl ürünleri 
Bitkisel türetilmiş gıdalar: Çaylar, bitkisel çaylar, bitkisel yağlar, meyve suları, 

sebze suları, işlenmiş zeytin gibi çeşitli ürünler 
Tek bileşenli bitkisel gıdalar: Paketlenmiş veya paketlenmemiş veya baharat, çeşni 

maddesi, aroma verici gibi bileşenlerden bir miktar içeren genelde ön paketlenmiş ve 
tüketime hazır pişirilmiş veya pişirilmemiş ürünler 
 Çok bileşenli bitkisel gıdalar: Bitkisel bileşenin ağırlıklı olduğu hem hayvansal ve 

hem bitkisel bileşen içeren gıdalar (ekmekler ile diğer pişirilmiş tahıl ürünleri) 

4.1  Birim değeri pahalı 
ürünler  

 Paketler veya 
numune alma 
aleti ile alınan 
birimler 

 0.1 kg (*) 

4.2  Az miktardaki dökme 
katı ürünler  

 Şerbetçi otu, 
çay, bitkisel 
çay 

 Paketli veya 
numune alma 
aleti ile alınan 
birimler 

 0,2 kg 
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4.3  Diğer katı ürünler 
 Ekmek, un, 

kurutulmuş 
meyve 

 Paketler veya 
diğer tam 
birimler veya 
numune alma 
aleti ile alınan 
birimler 

 0,5 kg 

4.4  Sıvı ürünler 

 Bitkisel 
yağlar, 
meyve 
sebze suları 

 Paketli veya 
numune alma 
aleti ile alınan 
birimler 

 0,5 l veya 0,5 
kg 

Tablo 1.3: Bitkisel ürünlerde birincil numunenin tanımı ve laboratuvar numunesinin minimum 
miktarının belirlenmesi 

(*): Birim değeri pahalı bir üründen daha az laboratuvar numunesi alınabilir fakat 
bunun nedeni numune alma kayıtlarında belirtilmelidir. 

 

Sıra 
No Ürün Sınıfı Örnek Ürün 

Grupları 
Alınacak Birincil 

Numunenin Yapısı 

Her Bir 
Laboratuvar 

Numunesinin En Az 
Miktarı 

Hayvansal Birincil Gıda Ürünleri 
1 Kanatlı Hayvan Yumurtaları 

1.1  Yumurta (bıldırcın 
vb. hariç)    Bütün yumurta 

 - Tavuk yumurtası 
12 adet 

 - Kaz veya ördek 
yumurtası 6 adet 

1.2  Yumurta (bıldırcın 
vb.)    Bütün yumurta  24 adet yumurta 

2  Süt   

 Bütün birim veya 
numune alma 
aleti ile alınan 
birimler 

 0,5 l 

İşlenmiş Hayvansal Gıdalar 

3 

Hayvansal ikincil gıdalar: Yağsız süt, koyulaştırılmış süt ve süt tozu gibi ikincil 
süt ürünleri 
Türetilmiş yenilebilir hayvansal ürünler: Süt yağları, tereyağı, sadeyağ, krema, 

krema tozu ve kazein gibi türetilmiş süt ürünleri 
Tek bileşenli hayvansal gıdalar: Yoğurt, peynir gibi işlenmiş süt ürünleri 
Çok bileşenli hayvansal gıdalar: Şekerli koyulaştırılmış süt, aromalı yoğurt, peynir 

preparatları ve işlenmiş peynir ürünleri gibi hayvansal bileşenlerin bitkisel 
bileşenlere göre daha baskın olduğu işlenmiş süt ürünleri 
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Tablo 1.4: Yumurta ve süt ürünlerinde birincil numunenin tanımı ve laboratuvar numunesinin 
minimum büyüklüğünün belirlenmesi 

1.2.3. Örnekleme Planı 
 
Laboratuvar örneğinden elde edilen değerin popülasyonun doğru değerini yansıtıp 

yansıtmadığından emin olmak için bir örnekleme planı geliştirilmelidir. 
 

3.1 

Sıvı sütler, süt tozu, 
koyulaştırılmış krema 
ve koyulaştırılmış 
süt, dondurma, 
krema, yoğurt 

 

Paketli birimler 
veya numune alma 
aleti ile alınan 
birimler 

0,5 kg  katıda 
0,5 l  sıvıda 

 

i) Dökme kremalar; numune alınmadan önce köpürme, kabarma ve yayıklamayı 
önleyecek şekilde bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. 
ii) Dökme koyulaştırılmış süt ve koyulaştırılmış kremalar; numune alınmadan önce 
kabın kenarlarına ve dibine yapışmış kısımları iyice karıştırılmalı ve çalkalanmalıdır. 
Numune yaklaşık 2-3 litre alınmalıdır. Laboratuvar numunesi de alınmadan önce 
iyice çalkalanmalıdır. 
iii) Dökme süt tozu; aseptik olarak kuru bir numune alma aleti ile eşit oranda 
süttozuna daldırılarak alınmalıdır.  

3.2  Tereyağı ve 
sadeyağ 

 Tereyağı, 
peynir altı 
suyu yağı, 
sadeyağ 
içeren düşük 
yağlı 
sürülebilir 
yağlar, 
susuz süt 
yağı 

 Bütün birim veya 
paketlenmiş 
birimlerin 
kısımları veya 
numune alma 
aracı ile alınmış 
birimler 

 0,2 kg veya 0,2 L 

3.3 
İşlenmiş peynirler dâhil tüm peynirler ( Yuvarlak şekilli peynirler merkezden 
geçen iki kesik,  dikdörtgen şekilli peynirler kenarlara paralel iki kesik atılarak 
örneklenebilir.) 

 

 0,3 kg veya daha 
fazla olan 
birimlerden oluşan 
partiler  

 Bütün birim veya 
numune alma 
aleti ile kesilmiş 
birimler 

 0,5 kg 

 <0,3 kg’dan küçük 
birimlerden oluşan 
partiler 

 0,3 kg 

3.4 
 Sıvı, dondurulmuş 

veya kurutulmuş 
yumurta ürünleri 

 

 Numune alma 
aleti ile aseptik 
olarak alınan 
birimler 

 0,5 kg 
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Örnekleme planı: Bir analizcinin örnek büyüklüğüne ve örneğin alınacağı bölgelere 
karar vermede kullanacağı kesin detayları içeren dokümandır. Bu plan analiz öncesinde 
örneğin muhafazasını ve örnekleme süresince gerçekleştirilecek işlemlerin dökümünü 
kapsar. 

 
Belirli ürün ve popülasyon (özelliklerini ölçmeye, hakkında hüküm vermeye çalışılan 

materyalin tamamı / evren / parti / yığın ) tipleri için çeşitli organizasyonlar tarafından onaylı 
resmi metotlar geliştirilmiş ve dokümante edilmiştir. Zaman zaman değişiklikler yapılarak 
değişen kısımlar yayımlanmaktadır. 

 
Ülkemizde örnek alma ile ilgili olarak TSE’nin; 
 
 Muayene ve deney için numune alma metotları (TS 2456-0 ISO 2859-0), 
 Tarımsal gıda ürünleri, bir partiden numune almak için standart metot planı (TS 

ISO 7002) gibi genel standartları vardır. 
 
Ayrıca; 
 
 Süt ve süt mamulleri-numune alma kılavuzu (TS 2530 EN ISO 707), 
 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar-numune alma (TS 7060 EN ISO 5555), 
 Et ve et mamulleri, numune alma ve analiz numunelerinin hazırlanması bölüm, 

numune alma (TS 3135 ISO 3100-1) gibi farklı gıda gruplarına yönelik 
standartları vardır. 

 
1.3. Örnek Çeşitleri 

 
Numuneler, numune alma amacına ve yapılacak analize göre sınıflandırılır. 
 

1.3.1. Amacına Göre Numuneler 
 
 Fabrika numunesi: Üretim esnasında proses kontrolü amacı ile alınan 

numunedir. Bu kontrolü işletmeler kendileri yapar. 
 Gıda standartları numunesi: Ambalajlanmış ürün üzerinden kalite kontrol 

amacıyla fabrikalar tarafından veya denetimde görevli kuruluş ve yetkili 
kişilerce alınan numunedir. Numune bütün kitleyi temsil edecek özellikte olmalı 
ve homojen alınmalıdır. 

 Ticari muameleler için gıda kontrolü amacı ile alınan numune: Alıcı-satıcı 
tarafları, gümrükler ve hakem laboratuvarlar tarafından alınan numunedir. Bu 
numuneler, homojen olarak dört adet alınır. Bunlardan biri alıcıya, biri satıcıya, 
biri hakem laboratuvara verilmek üzere alınır; biri de şahit olarak saklanır. 

 Epidemiyolojik amaçla, idari kontrol ve değerlendirme amacıyla düzenli 
(periyodik) olarak alınan numuneler: Halk sağlığını ve tüketiciyi korumak 
amacıyla alınan numunelerdir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Belediye, 
Sağlık Bakanlığı elemanlarınca alınır. 
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 Adli mercilere aksetmiş uyuşmazlıklar için yapılacak kontroller amacıyla alınan 
numuneler: İki veya daha fazla kurum arasında uyuşmazlık çıktığı durumlarda 
alınan numunedir. 

 Şikâyet numunesi: Vatandaşça yapılan nokta şikâyetler üzerine yapılacak 
kontroller için alınan numunedir. 

 
1.3.2. Analizin Türüne Göre Numuneler 

 
 Duyusal muayene için alınan numune: Gıdanın özelliklerinin duyu organları 

yardımıyla tespit edilmesi amacıyla alınan numunedir.  
 Fiziksel analiz için alınan numune: Genellikle işyerinde bazı aletler 

(viskozimetre, laktodansimetre vb.) yardımıyla gıdanın kendi standardındaki 
özelliklerde olup olmadığının tespiti için alınan numunedir. 

 
Fotoğraf 1.3: Kalite kontrol için numune alma 

 Kimyasal analiz için alınan numune: Gıdayı oluşturan karbonhidrat, vitamin, 
protein, yağ, mineral madde, katkı ve renk maddesi gibi gıdayı oluşturan 
maddelerin oranlarını tespit etmek amacıyla alınan numunedir. 

 Mikrobiyolojik analiz için alınan numune: Gıdalarda mikroorganizma olup 
olmadığını, var ise çeşitlerini, miktarlarını öğrenmek için alınan numunedir.  

 Toksikolojik analiz için alınan numune: Gıdaların toksik (zehirli) madde 
içerip içermediğini anlamak için alınan numunedir.  

 Histolojik analiz için alınan numune: Gıda maddesine katılması yasak olan 
maddelerin katılıp katılmadığını anlamak için alınan numunedir.  

 Serolojik analiz için alınan numune: Et ürünlerinin hangi tür hayvan etinden 
yapıldığını anlamak için alınan numunedir. 

 
1.4. Örnek Almada Genel İlkeler 

 
Gıdanın üretim, satış, dağıtım, depolama gibi tüm aşamalarında gıda güvenliğinin 

kontrol edilmesi ve mevzuata uygunluğunun doğrulanması amacı ile numune alınır. 
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gıda güvenilirliğinin sağlanmasında, tek 
yetkili kurumdur. Tüm gıda işletmelerinde AB standartlarında hijyen şartları 
aranmaktadır. 

 
Şekil 1.2: Gıda, Tarım Hayvancılık Bakanlığı amblemi 

Kontrol görevlisi, kanun kapsamındaki her yere kontrol amacıyla girebilir ve numune 
alabilir. Resmi kontroller sırasında yalnızca mevzuata uygunsuzluğun tespiti ve adli 
mercilere delil olarak sunmak amacıyla fotoğraf ve/veya video çekimi yapabilir. Kontrol 
görevlisi, kanun hükümleri doğrultusunda resmi kontrolleri yapar. Kontrol sonucuna göre 
her türlü etkiden ve çıkar ilişkisinden uzak, tarafsız, objektif ve bağımsız olarak karar alır. 
Kanunla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde idari yaptırımları uygulamaya yetkilidir. 

 
İlde yapılan gıda üretiminin çeşit ve yoğunluğu ile gıdanın taşıdığı risk ve 

laboratuvarların kapasitesi de göz önünde bulundurularak her yılın aralık ayında laboratuvar 
müdürlükleri ile birlikte il bazında yıllık numune alma planı hazırlanır ve yıl içinde 
gerektiğinde güncellenir. Hazırlanacak olan bu planda son üç yıl boyunca bakanlık yıllık 
kontrol planı haricinde ildeki gıda işletmelerinden alınan numune sayısı, bu numunelerin 
gıda grupları bazında dağılımı, elde edilen olumsuz veriler, gıdanın taşıdığı risk durumu ile 
şikâyet ve ihbarlar göz önünde bulundurulur. 

 
Resmi kontroller düzenli olarak yapılır. Yıllık Kontrol ve Denetim Programları 

çerçevesinde denetim sıklıkları 1 ay - 3 yıl olup riskli işletmeler daha yoğun sıklıkta, 
diğerleri ise daha az sıklıkta kontrole tabi tutulur. 

 
Bir yıl içinde her imalâthaneden asgari iki ayda bir olmak üzere altı defa numune 

alınması gerekir. Çabuk bozulacak ve hileye müsait gıda maddeleri işleyen yerlerden 
numuneler daha sık ve lüzum görüldükçe alınır (sucuk, pastırma, süt, tereyağı, peynir, çocuk 
mamaları, meşrubat, hazır yiyecekler gibi). 

 
Resmi kontrollerde örnek (numune) alınmasında aşağıdaki esaslara uyulmalıdır: 
 
 Alınan numunelerin ürün partisini temsil edecek şekilde olması gerekir 

(parti/seri ve etiket no. ile kod numaraları aynı olan). Partiyi temsil edecek 
numune miktarı seçilirken  partinin mümkün olduğunca farklı noktalarından 
rastgele numune seçilir.  

 Bakanlıkça, analizleri yapacak olan laboratuvarlar belirlenmiştir. Analiz ve şahit 
numunelerin taşınması ve muhafaza edilmesi,  il/ilçe müdürlükleri ile 
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laboratuvarlar tarafından uygun koşullarda yapılır. Analizleri yapılmak üzere 
alınacak numuneler için işyerleri herhangi bir bedel ödemez. 

 Özel durumlar dışında, kontrol görevlisi tarafından 2 takım numune alınır. 
Birinci takım numunenin muayene ve analizi, Bakanlıkça belirlenen 
laboratuvarda yapılır. İkinci takım olan şahit numune, Bakanlık il/ilçe 
müdürlüğünde muhafaza edilir. Ancak işletmecinin talep etmesi hâlinde üçüncü 
takım numune gıda işletmecisine bırakılır. 

 Gıda işletmecisi, birinci takım numuneye ait muayene ve analiz raporu 
sonucuna, tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde Bakanlık il/ilçe 
müdürlüğüne itiraz edebilir. Şahit numunenin muayene ve analizi Bakanlıkça 
belirlenen laboratuvarda yaptırılır. İtirazdan kaynaklanan masraflar ilgililer 
tarafından karşılanır. 

 Gıda işletmecisi ürünün son tüketim tarihi geçmeden itiraz hakkını kullanıp 
kullanmayacağını eş zamanlı olarak analizi yapan laboratuvara ve il 
müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. İtiraz durumunda şahit numunenin analizi ilk 
analizin yapıldığı laboratuvarda veya Bakanlıkça uygun görülen başka bir 
laboratuvarda yaptırılır. 

 Muayene ve analiz sonucunun değerlendirilmesi analizi yapan laboratuvar 
tarafından yapılır. Şahit numuneye ait muayene ve analiz raporu sonucu kesin 
olup verilecek karara esastır. 

 Kalan raf ömrünün 7 günden az olduğu gıdalarda, mikrobiyolojik incelemelerde 
ve ürün miktarının şahit numunenin analizinin yapılabilmesi için yetersiz 
olduğu durumlarda bir takım numune alınır. Bakanlıkça belirlenen 
laboratuvarda muayene ve analizi yaptırılır. Kanun gereği bu durumlarda analiz 
sonucuna itiraz edilemez. 

 
Fotoğraf 1.4: Resmi kontroller 

Gıda denetim elemanları, mevzuata uygun olarak denetim yapıp numune almalıdır. 
Denetimler, şikayet ve özel hâller dışında mevzuatta belirtilen sıklıkta yapılmalıdır. 

 
 Gıda maddeleri satış ve toplu tüketim yerlerinde denetim ve numune alma 

işlemi, en az iki denetim elemanından oluşan ekiple yapılmalıdır. Gerekli hâllerde 
ayrıca denetim ve yardımcı denetim elemanından yararlanılabilir, ekip yeterli 
bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.  
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 Numuneler, özelliklerine göre denetim görevlileri tarafından denetim altında 
bulunan işyeri sahipleri ya da bu kişilerin adına çalışan temsilciler ile birlikte 
alınarak mühürlenmeli ve etiketlenmelidir.  

 
Fotoğraf 1.5: Numunenin mühürlenip etiketlenmesi 

 Numune alınması sırasında “Numune Alma Tutanağı ve Etiketi" doldurularak 
analiz ve şahit numunesine iliştirilir. Bu tutanaktan bir nüsha il/ilçe 
müdürlüğünde saklanır. Gıda zehirlenmesi ya da zehirlenme şüphesinde bu 
durum tutanakta mutlaka belirtilir. 

 Numune alımında numunenin sıcaklık değeri kontrol edilir. Resmi kontrol 
sırasında numunenin ölçülebilen diğer parametreleri de (pH, su aktivitesi, 
kızartma yağı polar madde miktarı vb.) ölçülerek değerlendirilir ve kayıt altına 
alınır. Analiz ve şahit için alınan numuneler kapalı ambalajda ve orijinal 
ambalajının bozulmaması gerekiyorsa numuneye zarar vermeyecek şekilde 
infrared termometre vasıtasıyla yüzey sıcaklığı ölçümü yapılarak kayıt altına 
alınır. Dökme ürünlerden numune alımında ise numuneye zarar vermeyecek 
şekilde daldırma yapılarak ya da infrared termometre kullanılarak sıcaklık 
ölçümü yapılır ve kayıt altına alınır. 

 Numunenin alındığı tarih ve alınma saati yazılmalıdır. Mühürlenmemiş, 
etiketsiz ve tutanak düzenlemeden alınan numuneler geçersizdir ve analize 
alınmaz. Bu durumda gerekçesiyle birlikte numuneyi gönderen il/ilçe 
müdürlüğüne bilgi verilir. 

 Numune sıcaklığı ölçümleri özellikle et, süt, kanatlı ürünleri ve dondurulmuş 
gıdalar gibi riskli ürünler için önem taşımaktadır. Numunelerin muhafazası ve 
taşınması sırasında özel mevzuatında veya etiketinde belirtilen hususlara 
uyulması gerekmektedir. 

 Numunenin nem değerinin ya da ortam bağıl neminin numuneyi veya analiz 
yöntemini etkilemesi hâlinde numune sıcaklık ölçümlerinin yanında 
gerektiğinde numunenin nem ölçümü ya da ortam bağıl nem değeri ölçümü 
yapılarak kayıt altına alınır. 

 Numunelerde gıda mevzuatına uygunluğun değerlendirilmesi açısından gerekli 
görülen analizler istenir. Özel durumlar haricinde mevzuatta karşılığı olmayan 
analizler istenmez. Laboratuvara gönderilen yazıda hangi analizlerin istendiği 
açıkça belirtilir. 
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 Dökme hâldeki bir ürünün aktarılması/boşaltılması sırasında, tank, tanker vb. 
büyük kaplardan veya ürünün akışından numune alınacaksa ilk numuneler ürün 
bir miktar akıtıldıktan sonra akışın homojen olduğu doğrultuda, mümkün olduğu 
kadar yığının çok yerinden ve boşaltma hızına göre belli aralıklarla sondalarla 
alınır. 

 Çuvallar içindeki ürünlerden, ürünün cinsine göre el küreği, silindirik veya 
konik sonda kullanılarak partiyi oluşturan çuvalların en az %2’sinden ve her 
çuvalın alt, orta ve üst noktalarından paçal olarak numune alınır. Kapalı 
çuvallardan numune alınacaksa çuval sondaları kullanılır. 

 Gerekli sayıda temsili numune elde edebilmek için ilk numunelerin bir araya 
getirilmesiyle oluşturulan paçal numune iyice karıştırılır ve analize yetecek 
miktarda numune alınır. 

 Ambalajlı ve paketli ürünlerde analiz ve şahit numunelerin son tüketim tarihi ve 
parti numaralarının aynı olmasına dikkat edilir. 

 Yığın hâlindeki büyük ambalajlı gıdaların (un, bulgur, fasulye, pekmez vb.) 
farklı seviyelerden farklı özellikte olacağı düşünülmeli; büyük ambalajlardan 
numune alınırken bütün kitleyi temsil edecek nitelikte, homojen olarak numune 
alınmalı ve etiket bilgileri tam olarak tutanağa yazılmalıdır. 

 Raf ömrü kısa olan veya acil numunelerin aynı gün analize alınması için 
numune gönderme yazısına “ACİLDİR” notu düşülür. “ACİLDİR” notu 
düşülen numuneler laboratuvar tarafından aynı gün içinde analize alınarak 
analizleri süratle tamamlanır. Sonuçları gerektiğinde ilgilisine ve il/ilçe 
müdürlüğüne faksla ve/veya elektronik ortamda (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi) 
bildirilir. 

 Kimyasal analizler için alınacak numuneler en geç 24 saat içinde laboratuvara 
ulaştırılmalıdır. Numune alış saati buna göre ayarlanmalıdır. 

 Denetimlerde gizlilik prensibine uyulmalıdır. 
 Numune alırken numunenin kirlenmemesine ve temiz olarak alınmasına dikkat 

edilmelidir. Ana ambalajlardan numune kaplarına gıdanın transferi sırasında bir 
kirlenme kesinlikle olmamalıdır. 

 Mümkün olan her durumda numune önce homojen hâle getirilmelidir. 
 Tutanak üzerinde numunede hangi analizlerin yapılması isteniyorsa 

belirtilmelidir (kimyasal, mikrobiyolojik vb.). 

 
Fotoğraf 1.6: Gıda denetim görevlisi 
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 Az sayıda fazla miktarda numune yerine fazla sayıda az miktarda numune tercih 
edilmelidir (1 tane 200 g’lık yerine 4 tane 50 g’lık gibi). 

 Ürün büyük bir kutuya yerleştirilmiş küçük paketlerden oluşuyorsa bir kutudan 
beş paket yerine beş farklı kutudan birer paket alınması uygundur. 

 Numunenin alındığı anda gıda maddesinin durumu tespit edilmeli ve 
laboratuvara gönderilecek belgelerde bu hususlar belirtilmelidir. 

 Örnekleme sırasında tehlikeli bir bulaşma söz konusu ise kontrol elemanları 
uyarılmalıdır. 

 Numunenin sıcaklık izolasyonu veya soğutulması gerekiyorsa gerekli ambalaj 
malzemesi veya soğutma sistemi de hazır edilmelidir. 

 
Türk Gıda Kodeksi 2002/25 sayılı tebliğe göre numune, gıda kontrolörü/ denetçisi 

tarafından alınmalıdır. Gıda teknisyeni ise çalıştığı gıda işletmesinin verdiği talimatlar 
doğrultusunda işletmenin üretim yerlerinden örnek alabilir.  

 
1.4.1. Numune Alma Periyodu  

 
İki numune alma işlemi arasında geçen süredir. Numune alma periyodu her numune 

noktası için işletme talimatında belirtilmiş olmalıdır. Bu periyotlar 1-2-3-6-12-24 saat 
olabilir. Bu periyot, numune alınan noktada üründe meydana gelebilecek değişimlerin 
sıklığına ve ne kadar kritik olduğuna bağlı olarak değişir.  

 
Talimatta belirtilen sürelerde numunelerin alınması ve analiz edilmesi üretime yön 

vermek açısından önemlidir. Numune sadece numune alındığı andaki ürün durumunu temsil 
eder. Numune alma periyodunun talimatta verilen sürenin üzerine çıkması durumunda ürün 
niteliklerinde meydana gelebilecek değişimler tespit edilemez. Ürüne zarar verebilecek 
istenmeyen değişimlere karşı gerekli tedbirler alınamaz. Belirtilen periyottan daha sık 
numune alıp analiz yapmak ise zaman ve kaynak israfına neden olur. 

 
1.5. Örnek Alma Kapları ve Örnek Alma Araçları 

 
Gıda maddelerinden numune almada kullanılan araç gereç, alınacak numunenin 

amacına göre farklılık gösterir. Sağlıklı ve güvenilir sonuç elde edebilmek için alınacak 
numuneye göre uygun araç gereç seçilmesi gerekir. 
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1.5.1. Numune Kapları  
 
Numune kapları ve kapakları; numuneler üzerinde daha sonra yapılacak analiz ve 

incelemelerin sonucuna etki etmeyecek, numuneleri uygun şekilde koruyacak malzeme ve 
yapıda olmalıdır. Kabın şekli ve kapasitesi de ürüne uygun olmalıdır.  

 
Fotoğraf 1.7: Plastik numune kapları 

Cam veya plastikten, vidalı kapaklı, sızdırmaz, sterilizasyon için uygun ve hacmi 
yeterli kaplar kullanılır. Opak kaplar tercih edilir. Numune içeren şeffaf veya yarı şeffaf 
kaplar, karanlık bir yerde muhafaza edilmelidir. Kaplar ve kapakları temiz ve kuru olmalıdır. 
Gerekli hâllerde paslanmaz çelik kaplar, cam kavanozlar, plastik torbalar, karton, mukavva, 
alüminyum, kâğıt vb. malzemeler kullanılabilir. 

 
Fotoğraf 1.8: Yüksek sıcaklığa dayanıklı numune poşeti 

Tek kullanımlık plastikten yapılmış kaplar, alüminyum folyo içeren laminatlar veya 
plastik torbalar, uygun yöntemlerle kapatılarak numune kabı olarak kullanılabilir. Plastik 
torbalar dışındaki kaplar, metal veya plastik malzemeden yapılmış vidalı kapakla veya uygun 
bir kapak ile sıkıca kapatılmalıdır. Gerekli ise kapağın hava geçirmez bir plastik contası 
olmalıdır. Kullanılan tüm kapak ve contalar çözünmeyen, emicilik, yağ geçirgenliği 
olmayan, numunenin kokusuna, aromasına, özelliklerine ve yapısına etkilemeyecek nitelikte 
olmalıdır. Kapakların kaplama malzemeleri de koku geçirgenliği olmayan materyalden 
yapılmış veya kaplanmış olmalıdır. 
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Fotoğraf 1.9: Zeytinyağı numune alma kabı 

Numune kapları; cam şişe, plastik kapak, mühür ve muhafaza kutusundan oluşan 
çeşitli şekillerde piyasada mevcuttur. Şişenin üretilmesi sırasında uygulanan kimyasal 
işlemler şişe yüzeyinde buğulu bir görüntü oluşturur. Buğu şişelerin yıkanması ve 
kurutulmasıyla giderilir. Renkli şişeler organik cam boyaları ile boyanıp yaklaşık 200 ºC de 
pişirilir. Elde edilen numunenin ışık ve UV’den korunmasını sağlar. Şişenin her iki yanında 
mühürün geçirilmesi için kulakçıklar bulunur. 

 
Fotoğraf 1.10: Cam numune kapları 

1.5.2. Numune Alma Araçları 
 
Gıdanın cinsine göre numune alımında kürek, kaşık, kepçe, sonda, matkap, bıçak vb. 

aletler kullanılabilir. Bu aletlerin yüzeylerinin pürüzsüz ve malzemeleri paslanmaz çelikten 
olması tercih edilir. Numune alma aletleri, her ürünün koşullarına uygun olmalıdır. 

 
Gıda ambalajlarını açmak için makas, neşter, bıçak, konserve açacağı, tirbuşon, vb. 

araçlar kullanılabilir. Araçların mümkün olduğu kadar basit olması, mikroorganizma 
yuvalanacak pürüzleri bulunmaması ve steril edilebilir özellikte olması tercih edilir. Numune 
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alma aletlerinin, analiz sonuçlarını etkilemeyecek özellikte, yeterli dayanıklılıkta olması 
gerekir. 

 
Fotoğraf 1.11: Sıvılar için uygun kepçeler 

1.5.3. Numune Kaplarının Taşıması Gereken Özellikler 
 
 Kaplar ve kapakları temiz ve kuru olmalıdır. 
 Kabın şekli ve kapasitesi, numune alınacak ürünün gereksinimlerine uygun 

olmalıdır. 
 Plastik torbalar dışındaki kaplar, metal veya plastik malzemeden yapılmış vidalı 

kapakla veya uygun bir kapak ile sıkıca kapatılmalıdır. 
 Numune kabı kapaklarının sızdırmaz olması gereklidir. 
 Gerekli ise kapağın hava geçirmez bir plastik contası olmalıdır. Kullanılan tüm 

kapak ve contalar, çözünmeyen, emiciliği, yağ geçirgenliği olmayan, 
numunenin kokusunu, aromasını, özelliklerini ve bileşimini etkilemeyecek 
nitelikte olmalıdır. Kapaklar, koku geçirgenliği olmayan materyalden yapılmış 
veya kaplanmış olmalıdır. 

 Örnek alma kapları, numune üzerinde daha sonra yapılacak analiz ve 
incelemelerin sonucunu etkilemeyecek, numuneleri uygun şekilde koruyacak 
malzeme veya yapıda olmalıdır. 

 Opak (donuk renkli) kaplar tercih edilmelidir. 
 Şeffaf yapıda olan içinde numune olan kaplar karanlıkta bekletilmelidir. 
 Hava sızdırmaz özellikte olmalıdır. 
 Gıda ile reaksiyona girmemesi gereklidir. 
 Gıdanın tat, koku ve pH’sini değiştirmeyecek özellikte olmalıdır.. 
 Mikrobiyolojik analizler için alınan numune kapları temiz, steril, kuru, kapaklı 

ve sterilizasyona dayanıklı olmalıdır. 
 Soğutulmuş ve dondurulmuş numuneleri taşımak için kullanılacak kaplar 

termoslar gibi izoleli olmalıdır. 
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1.6. Örnek Miktarı 
 
Gıdanın cinsine bağlı olmakla beraber alınan numune miktarı, genelde 1 kg’dan az 

olmamalı, bu numunenin yaklaşık yarısı şahit numune olarak ayrılmalı ve durumu 
değişmeyecek şekilde muhafaza edilmelidir. 

 
Gıda küçük ambalajlar hâlinde ise numune olarak seçilecek ambalajlar rastgele sayılar 

esasına göre belirlenmeli, bu amaçla hazırlanmış matbu random çizelgesi kullanılmalıdır. 
 
Kamu özel kurum ve kuruluşları, mahallinde üreterek toplu tüketime sunan gıda 

işletmesi ve yemek fabrikaları, ürettiği yemek partisinin her çeşidinden alınan bir örneği 72 
saat uygun koşullarda saklamakla yükümlüdür. Üründen alınacak örnek miktarının, analiz 
için yeterli miktarda olması gerekir. Alınması önerilen örnek miktarı 250 gramdır. 

 
Örnek miktarı, gıdanın cinsine bağlı olmakla beraber aşağıdaki yöntemlere göre 

belirlenir: 
 
 Parti büyüklüğü tespit edilir. Aynı partiye ait gıda maddelerinden birden fazla 

numune almayı gerektiren durumlarda bu gıda maddelerinden; 
 

• 100 adete kadar olanlardan: %4, 
• 100-500 adete kadar olanlardan: İlk 100 için % 4, geri kalanı için buna 

ilave olarak %2, 
• 500-1000 adete kadar olanlardan: İlk 500 için alınacak numune adedine 

ilave olarak geri kalanı için %1 numune alınır. 
 
 Numune ambalajlı ise ambalaj net ağırlığı, ambalajlı değilse yığından numune 

almak için kullanılacak sondanın bir dolusunun kütlesi bulunur. 
 Parti göz kararıyla alt örnekleme birimlerine ayrılır. 
 Seçilen ambalajda veya yığından sondayla alınan numuneler karıştırılır, harman 

edilir ve homojenleştirilir. 
 Homojenleştirilen numuneden, tetkik için yeterli ve taşınabilir bir miktar 

seçilerek laboratuvara gönderilir. 
 

1.7. Örnek Tutanakları ve Etiketlenmesi 
 
Numune alınması sırasında “Numune Alma Tutanağı ve Etiketi" doldurularak analiz 

ve şahit numunesine iliştirilir. Bu tutanaktan bir nüsha il/ilçe müdürlüğünde saklanır. Gıda 
zehirlenmesi ya da zehirlenme şüphesinde bu durum tutanakta mutlaka belirtilir. 

 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı numunelerinde üst yazıda; sayı, tarih ve 

istenilen analizler belirtilmiş olmalıdır. Getirilen numune ile evraklarda belirtilmiş olan parti 
numaralarının aynı olması gerekmektedir. Farklı numune partilerini temsil ediyorsa her parti 
için ayrı numune alma tutanağı ve etiketi düzenlenmelidir. 
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T.C. 

………………….………. VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI İL/İLÇE GIDA, 
TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 

Sayı:  
Konu: Analiz Raporu Düzenlenmesi 

…./…./….. 
 
 
 
 
 

……………...................... 
GIDA KONTROL LABORATUVAR 

MÜDÜRLÜĞÜNE 
 
 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygunluğunu kontrol etmek 
amacıyla ……………………. tarihinde 
………………………………………………………………… adresindeki gıda işletmesinde yapılan resmi 
kontrol sonucu alınan numunelerden …... takımı elden / posta / kargo ile gönderilmiştir. 

Söz konusu numunenin/numunelerin kabulü sırasında sıcaklık kontrolü ve aşağıda belirtilen 
analizlerin yapılarak düzenlenecek raporların iki takım halinde ………………. gönderilmesi hususunda 
gereğini arz ederim. 

 
 
                                                                                                                                                   Adı ve Soyadı 

                                                                                                                                                Unvanı-İmzası 

EK: Takım Numune  
 
 

 Gönderilen Numune                                                                                        Talep Edilen Analizler 
  

Çizelge 1.1: Üst yazı 
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Çizelge  1.2: Numune alma tutanağı ve etiketi 
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1.8. Örnek Almada Hata Kaynakları 
 
Hata; gerçek değer ile belirleme sonucunda bulunan değer arasındaki farka denir. 
 
Kütlenin (katı veya sıvı karışımı) tamamen homojen olursa her tarafından numune 

alınabilir. Aksi durumda, heterojen nitelik taşıdığında numune almak zorlaşır. Heterojen bir 
kütleden hangi usulle numune alınırsa alınsın kütleyi tam temsil etmesi mümkün değildir. 
Numune almada hata olmaması imkânsızdır. Bununla beraber bu hata gereken küçüklükte 
olmalıdır.  

 
Numune alırken ve analiz yaparken sistematik hataların mümkün olduğu kadar sıfıra 

yakın olmasına çalışılır. Numune almada sistematik hataların sıfır olabilmesi için 
numunelerin tamamen tesadüfi (random) alınması şarttır. Bu, gelişigüzel bir numune alma 
değildir. Aksine tamamen objektif olmayı gerektirir. Numunesi alınan kütlenin her zerresinin 
eşit alınma şansına sahip olması ancak random şartlarda sağlanabilir. Random hatalar sabit 
kalmayıp numune adedi, tahlil adedi veya numune miktarı artırıldıkça azalan hatalardır. 

 
Şekil 1.2: Örnek almada hata kaynakları 

Kabul edilen numune ya da örneğin yeterliliği veya durumu analiz için birincil önem 
taşır. Eğer numune doğru alınmamış ya da hazırlanmamışsa veya numunenin alındığı partiyi 
temsil etmiyorsa analiz sonuçları anlamsız olacaktır. Çünkü büyük miktardaki gıdanın 
değerlendirilmesi  partiden alınan küçük bir numuneye bağlıdır Bu nedenle belirlenmiş 
numune alma planı düzgün uygulanmalıdır. Örneğin patojenler veya toksinler gıdada seyrek 
olarak dağıldığında veya gıdaların satışı yasal standartlara göre açıklanan bakteri içeriğine 
bağlı olduğunda numunenin tüm partiyi temsil etmesi şarttır. 

 
Gıda ürününün belirli bir partisini temsil eden numunenin  birim sayısı, istatiksel 

olarak belirlenmelidir.  Her bir partinin kompozisyonu (yapısı) ve doğası  toplam numune 
kütlesinin homojenliğini ve benzerliğini etkiler. Düzgün bir istatistiksel numune alma 
yöntemi; gıdanın katı, yarı katı, viskoz veya sıvı olmasına göre numune alan kişi tarafından 
numune alma esnasında belirlenmelidir. 

 
Mümkün olduğu kadar numuneler laboratuvara orijinal ambalajında gönderilmelidir.  

Ürünler dökme hâlde veya laboratuvara gönderilemeyecek kadar büyük kaplarda ise ürünü 
temsil edecek şekilde ayrılarak numune kaplarına  (mikrobiyolojik analizlerde aseptik 
koşullar altında steril kaplara) alınmalıdır.  
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Her numune birimi düzgün bir şekilde etiketlenmeli veya işaretlenmelidir. Örneklerin 

yanlış etiketlenmesi, etiket üzerindeki bilgilerin yeterince açık olmaması veya bu bilgilerin 
silinmesi gibi durumlar hatalı örnek tanımlanmasına neden olacaktır. 

 
Şekil 1.3: Hata kaynaklarını önlemek 

Numuneler; laboratuvara gecikmeden, zamanında ulaştırılmalı ve muhafaza 
koşullarına mümkün olduğu kadar uygun getirilmelidir. Örneğin gıdanın kötü şartlarda 
depolanması sonucu bozulmaya (degradasyon) uğraması gibi nedenlerle analiz sonucu da 
hatalı olacaktır. 

 
Numune alımında hata kaynaklarını azaltmak/önlemek için aşağıdaki esaslara dikkat 

edilmelidir: 
 
 Numune herhangi biri tarafından alınamaz.  
 Numune alımında herhangi bir şişe kullanılamaz.  
 Numune herhangi bir miktarda alınamaz.  
 Numune herhangi bir yerde saklanamaz.  
 Numune herhangi bir şekilde saklanamaz.  
 Numune herhangi bir süre boyunca saklanamaz. 
 

1.9. Örneklerin Analize Kadar Muhafaza Edilmesi 
 
Numunelerin laboratuvara taşınmasında, ürünün etiket bilgilerinde yer alan muhafaza 

koşullarına ve/veya ürün özelliğine göre uygun önlemler alınır. Son tüketim tarihi de dikkate 
alınarak en kısa sürede belirlenen laboratuvara ulaştırılır. Numune sıcaklığı ölçümleri 
özellikle et, süt, kanatlı ürünleri ve dondurulmuş gıdalar gibi riskli ürünler için önem 
taşımaktadır. Numunelerin muhafazası ve taşınması sırasında özel mevzuatında veya 
etiketinde belirtilen hususlara uyulmalıdır. 

 
Numunenin alınması, muhafazası ve analize gönderme teknikleri, numune alımında ve 

muhafazasında kullanılan alet ve ekipmanlar, kullanılan mühür ve güvenlik sistemi 
konularında ortak bir uygulama gerekir. Bu nedenle Bakanlıkça belirlenmiş numune alma 
ekipmanları ve güvenlik sistemleri kullanılır. Bu konudaki tüm alet ve ekipman ihtiyacı il 
müdürlüklerince karşılanır. 
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Alınan örneğin muhafaza edilmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
 
 Kontrol görevlisi tarafından alınan numuneler, özelliklerine göre uygun 

şartlarda taşınır. Alınan numuneler, tekniğine uygun olarak numune muhafaza 
odalarında saklanır. 

 Numuneler, numune muhafaza odalarında uygun sıcaklık ve ortamda muhafaza 
edilir. Numune kayıt sistemi oluşturulur, numunenin hangi şartlarda muhafaza 
edildiği (ortam sıcaklığı, numune sıcaklığı, ortam bağıl nemi, numune miktarı 
vb.) belirtilir. Ayrıca, numune etiketinde yer alan tanımlayıcı bilgiler (ürün ve 
marka adı, üretici/fason üretici/ihracatçı/ithalatçı firma adı, üretim/son tüketim 
tarihi) kayıt altına alınır. 

 Resmi kontrol ve numune alımında kullanılan alet ve ekipmanın kullanımı, 
bakımı, onarımı ve kalibrasyonu ile ilgili olarak kayıt sistemi oluşturulur.  

 İl/ilçe müdürlükleri ve laboratuvarlarda bulunan numune kayıt ve kabul 
odalarında yer alan buzdolapları, dondurucular ve muhafaza odalarının, numune 
odasından sorumlu personel tarafından günde iki defa (sabah ve akşam) sıcaklık 
kontrollerinin yapılarak kayıtlarının tutulması zorunludur. Ayrıca ilgili personel 
tarafından analiz ve şahit numunelerin izlenebilirliği ile ilgili kayıt formlarının 
tutulması gerekir. 

 Numunelerin soğuk mekânlarda bekletilmesi hem mikrobiyolojik ve hem de 
enzimatik stabilite açısından çok önemlidir. 

 Oksidasyon ihtimali varsa örneğin (numunenin), açıkta bekletilmesi 
sakıncalıdır. Aynı şekilde kuru madde veya nem analizleri yapılacaksa da 
numune açıkta saklanmamalıdır. 

 Mikrobiyolojik stabilite için örneğin donmayacak şekilde en az sıcaklıklarda 
saklanması gerekir. 

 Örnek donmuş hâlde alınmışsa analiz öncesi bunun çok hızlı bir şekilde 
çözündürülmesi doğru değildir. Donmuş gıda numuneleri, mutlaka buzdolabı 
ortamında çözündürülmelidir. Birçok analiz için donmuş gıdalarda mikrodalga 
fırında çözme işlemi, kesinlikle tavsiye edilmez. 

 Örneğin saklanması esnasında her türlü nem, kimyasal madde, rüzgâr, koku, 
haşarat vb. zararlılardan uzak tutulması gerekir. 

 
1.10. Numune Sonuçlarının Değerlendirilmesi  

 
Gıda numune sonuçları, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre değerlendirilir.  
 
Analiz sonucunda numunenin; 
 
 Yeterince olgunlaşmadan tüketime sunulduğu,  
 Bozulduğu,  
 Taklit ve tağşiş edildiği,  
 Etiketlemesinde hata ve sahtecilik olduğu ve ambalaj malzemesinin de tat, renk 

ve kokuya etki ederek zararlı hâle dönüştüğü sonucu çıkabilir. Bu da mevzuata 
ve standartlara aykırı bir durumdur.  
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Gıda bozukluğu ve tüketicinin aldatılması ile ilgili olarak taklit, tağyir ve tağşiş 
ifadeleri kullanılır. Bir maddenin içeriği farklı, şekil olarak benzerini yapmaya taklit; içine 
bir şey karıştırıp saflığını bozmaya tağşiş; şeklini bozmadan içeriğini değiştirmeye ise tağyir 
denir.  

 
Herhangi bir sebeple gıdayı tüketiciye sunmadan evvel yapılan hileler, tağşiş ya da 

taklit olarak değerlendirilir (süte su katmak ve sulandırılmış sütü yağlı inek sütü olarak 
satmak; baharatların içine zararsız da olsa boya maddesi katarak satmak; meyveli 
dondurmaları meyve esansı ve boyası katarak daha parlak renkli ve kokulu olarak satışa 
sunmak gibi). 

 
Taklit ve tağşiş gıda üreten, satan kimseler hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç 

duyurusunda bulunulur. İnsan sağlığına zararlı olmadığı tespit edilirse imha edilmez ancak 
ıslah edilmesi sağlanır. Bu işlem de gerçekleşmez ise gıda olarak tüketilmesine izin 
verilmez.  

 
Laboratuvar analiz sonuçlarına göre, insan sağlığına zarar verecek kadar bozulmuş 

olan gıda maddelerinin çevreyi kirletmeyecek şekilde (toprağa gömme, yakma, kent 
çöplüğüne atma vb.) imhası sağlanır. Bu şekildeki gıdaları piyasaya sunan şahıslar hakkında 
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

 
Fotoğraf 1.12: Bozuk gıdaların toprağa gömülerek veya yakılarak imha edilmesi 

Organoleptik kontrol sonucunda, insan sağlığına zarar verecek şekilde bozulmuş olan 
gıda maddelerinin mevzuata uygun olarak ve tutanakla tespit edilerek imhası sağlanır. İmha 
edilememesi durumunda numune alınıp analiz sonucu laboratuvardan gelinceye kadar, gıda 
maddeleri karantinaya alınarak satışı engellenir.  

 
Denetimlerde fiziksel ve organoleptik muayene sonucu sağlığa zarar verecek şekilde 

bozulmuş, kokuşmuş, küflenmiş, kurtlanmış, böceklenmiş, gıda maddesi özelliğini 
kaybetmiş, gıda maddelerinin satışının tespiti hâlinde analizi yapılmaz. Yerinde veya uygun 
bir yerde satış yeri yetkilisinin imzasının da bulunduğu en az iki denetim elemanı tarafından 
tutanak düzenlenir. Bu gıda maddesi imha edilir. İmha esnasında imha tutanağı iki suret 
hazırlanır. Bir sureti, işyeri sahibine veya sorumlusuna verilir. Diğeri, işlemi yapan denetçi 
tarafından dosyalanarak saklanır.  
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Güvenilirliğinden kuşkulanılan ve analiz edilmek üzere numune alınan gıda 
maddeleri, analiz sonucuna kadar mühür altında tutulur ve yediemine teslim edilir. Analiz 
sonucunda mevzuata aykırı olduğu belirlenen numunenin sahibi/ üreticisi/ ithalatçısı 
hakkında yasal işlem yapılır.  

 
İmha edilecek olan gıda maddelerini satan, depolayan ve üretimini yapanlar hakkında 

mevcut mevzuat hükümlerine göre cezai işlem yapılır. 
 
Analiz sonucuna yapılan itiraz üzerine şahit numune analiz edilmek üzere yetkili 

laboratuvarlara gönderilir. İşyeri sahibinin/yöneticisinin isteği üzerine istediği laboratuvarda 
analiz yaptırması amacıyla fazla sayıda numune alınır, mühürlenir ve tutanakla talep 
sahibine teslim edilir. Denetim ekibi tarafından alınan numune ile istek üzerine alınan 
numuneye ait analiz raporlarında farlılık olması durumunda işyerine bırakılan şahit numune 
analiz edilmek üzere ilgili makam tarafından yetkili laboratuvara gönderilir. Yetkili 
laboratuvarların numune analiz raporu kesin olup verilecek karara esastır. Yapılacak 
analizlere ait ücret, itiraz eden tarafından ödenir.  

 
Analiz sonuçları bir yazı ile mal sahibine bildirilir. Analiz sonucu mevzuata uygun 

olan gıda maddeleri satan veya üreten işyerlerine bilgi vermek, karşılıklı güveni artırıp 
kaliteyi yükseltir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Aşağıda verilen işlem basamaklarını İSG ye uygun olarak çeşme suyundan numune 
alıp suyun laboratuvar ortamında mikrobiyolojik analizini yapınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Numune alım tutanağını doldurunuz.  Gerekli bilgileri eksiksiz ve dikkatli 
doldurmalısınız. 

 Mikrobiyolojik analiz için çeşmeden su 
numunesi alırken önce çeşme üzerinde 
bulunan filtre ve musluk ağızlığı gibi 
herhangi bir aparat varsa çıkarılır. Musluk 
temiz bir bezle silinir. 

 Ellerinizi bol sabunlu suyla veya 
alkolle yıkamalısınız. 

Çeşmenin musluk çevresi alkol ile silinir ve 
yakılır. 

 

 Dikkatli ve titiz çalışmalısınız. 
 Aseptik şartlara uymalısınız. 

Musluğu dikkatlice açın ve 3-5 dakika suyun 
ortalama bir hızla akmasını bekleyin. 
(Kullanım yoğunluğuna göre en az 30 sn. 
akıtılmalıdır.) 

 

 Su akışını bir kez ayarladıktan sonra 
musluğu tekrar ayarlamamalısınız. 

 Steril numune şişesini alıp kapağını veya 
tıpasını dikkatli açınız. 

 

 Numune kabını alev yanında açıp 
doldurmalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kabın ağzını musluğa değdirmeden şişeyi 
hemen akan suyun altına tutunuz ve 
doldurunuz. Numunenin mikrobiyolojik 
analizinde eğer numune örneği klorlu ise 
118 mg/l olacak şekilde sodyum tiyo sülfatlı 
numune şişelerine alınız. 

 

 Kapağını ve koruyucu başlığı aşağı 
doğru tutarak numuneyi kirletebilecek 
toz girişini önlemelisiniz. 

 Numune kabının 1/10’u kadar boğaz 
kısmında boşluk bırakınız. 

 

 Analiz öncesinde çalkalamayı 
kolaylaştırmak için şişede hava dolu 
küçük bir hacim bırakılmalıdır. 

 Numune kabının kapağını el değdirmeden 
kapatınız. 

 

 Kontaminasyonu önlemek için aseptik 
şartlara dikkat etmelisiniz. 

 Soğuk zincir ortamında 5±3 °C’de 
saklayarak 12 saat içinde laboratuvara 
ulaştırınız. 

 Soğuk zincire dikkat etmelisiniz. 
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 Kimyasal analizler için su numunesi 
alımında için önce numune alım tutanağını 
doldurunuz.  

 Gerekli bilgileri eksiksiz ve dikkatli 
doldurmalısınız. 

 Musluğu tam olarak açınız ve suyu bir süre 
akıtınız.  

 Şebeke suyunu temsil eden suyun 
geldiğinden emin oluncaya kadar suyu 
akıtmalısınız. 

 Numune şişesini üç kez çalkaladıktan sonra 
ağızda hava boşluğu kalmayacak şekilde 
doldurunuz ve şişeyi sıkıca kapatınız. 

 Numune şişesini suyla çalkalamayı 
unutmayınız ve ağızda hava boşluğu 
bırakmamalısınız. 

 İçme ve kullanma sularının mikrobiyolojik 
analizi için 500 ml; içme ve kaynak sularının 
kimyasal analizi için 1000 ml su numunesi 
alınız. 
 

 Su numunesini laboratuvar tarafından 
temin edilen şişelerde veya steril 
orijinal ambalajında getirmelisiniz. 

 Numune şişesini etiketleyiniz. 

 

 Numune kodu veya numunenin 
alındığı yerin ismi, adres, alım tarihi 
ve saati, numunenin ısısı, kimin 
tarafından alındığı gibi bilgileri 
eksiksiz yazmalısınız. 

 Numuneyi en kısa sürede laboratuvara 
ulaştırınız.  

 Analiz sonuçlarının daha güvenilir 
olması için numunenin alınması ile 
laboratuvarda analize başlanması 
arasında geçen sürenin az olmasına 
dikkat etmelisiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Örneklemin taşıması gereken özelliklerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 
A) Yeterli sayıda ve çoklukta olmalıdır. 
B) Random (tesadüfi) seçilmemelidir. 
C) Belirli istatistiki yöntemler kullanılmalıdır. 
D) Evrenin/Bütünün özelliklerini taşımalıdır. 
E) Seçiminde objektif olunmalıdır. 
 

2. Ambalajlanmış ürün üzerinden kalite kontrol amacıyla fabrikalar tarafından veya 
denetimde görevli kuruluş ve yetkili kişilerce alınan numune aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Gıda standartları numunesi 
B) Fabrika numunesi 
C) Adli mercilere aksetmiş uyuşmazlıklar için alınan numune 
D) Şikayet numunesi 
E) Düzenli epidemiyolojik, idari kontrol, değerlendirme ve ıslah edilmiş gıdalardan 

alınan numune 
 

3. Et ürünlerinin hangi tür hayvan etinden yapıldığını anlamak için alınan numune türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Toksikolojik analiz için alınan numune 
B) Histolojik analiz için alınan numune 
C) Serolojik analiz için alınan numune 
D) Mikrobiyolojik analiz için alınan numune 
E) Kimyasal analiz için alınan numune 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi resmi kontrollerde numune alınmasında uyulması gereken 
kurallardan değildir? 
A) Alınan numunelerin, ürün partisini temsil edecek şekilde olması gerekir. 
B) Analizleri yapılmak üzere alınacak numuneler için işyerleri belli bir ücret öderler. 
C) Özel durumlar dışında, kontrol görevlisi tarafından iki takım numune alınır. 
D) Muayene ve analiz sonucunun değerlendirilmesi analizi yapan laboratuvar 

tarafından yapılır. 
E) Şahit numuneye ait muayene ve analiz rapor sonucu kesin olup verilecek karara 

esastır. 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi numune alımında hata kaynaklarını azaltmak/önlemek için 
dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir? 
A) Numune herhangi biri tarafından alınmaz. 
B) Numune herhangi bir süre boyunca saklanamaz. 
C) Numune herhangi bir miktarda alınamaz. 
D) Numune herhangi bir yerde saklanabilir. 
E) Numune alımında herhangi bir şişe kullanılamaz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Numune kaplarının taşıması gereken özellikler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 
A) Hava sızdırmaz özellikte olmalıdır. 
B) Gıda ile reaksiyona girmemesi gereklidir. 
C) Gıdanın tat, koku ve pH’sini değiştirmemelidir. 
D) Numune kabı kapaklarının sızdırmaz olması gereklidir. 
E) Şeffaf yapıda olan kaplar tercih edilmelidir. 
 
Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

7. Araştırılmak istenen bir olayla ilgili evrenden, belli kurallara göre seçilmiş, evreni 
temsil ettiği varsayılan küçük bir kümeye…………………………………..denir. 
 

8. ……………………………………………; bir analizcinin, örnek büyüklüğüne ve 
örneğin alınacağı bölgelere karar vermede kullanacağı kesin detayları içeren 
dökümandır. 
 

9. Kamu-özel kurum ve kuruluşları, mahallinde üreterek toplu tüketime sunan gıda 
işletmeleri ve yemek fabrikaları, ürettiği yemek partisinin her çeşidinden alınan bir 
örneği …………………………saat uygun koşullarda saklamakla yükümlüdür. 
 

10. Bir maddenin içine bir şey karıştırıp saflığını bozmaya …………………. denir. 
 

11. Numune alınması sırasında, …………………………………….. doldurularak analiz 
ve şahit numunesine iliştirilir. 
 

12. Gerçek değer ile belirleme sonucunda bulunan değer arasındaki 
farka………………….denir. 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.  
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UYGULAMALI TEST 
 
İş sağlığı ve güvenliğine uygun olarak temiz bir taş, ip ve temiz bir şişe ile sebze 

sulama amaçlı kullanılan kuyu suyundan kimyasal analiz için numune alınız. 
 
Malzemeler 
 
 Uzunca bir ip 
 Taş 
 Şişe 
 

KONTROL LİSTESİ 
 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Bir parça ip kullanarak temiz bir ağırlığı (taş) numune alınacak 

şişeye bağladınız mı? 
  

2. Yaklaşık 20 metre uzunluğunda bir sopanın etrafına dolanmış 
temiz bir iple şişeyi bağladınız mı?   

3. Ağırlık bağlanmış şişeyi ipi yavaş yavaş açarak kuyuya indirdiniz 
mi?   

4. Şişenin kuyu duvarlarına değmemesine dikkat ettiniz mi?   
5. Şişeyi tümüyle suyun içine batırıp kuyunun dibine vurmadan veya 

herhangi bir tortu kaldırmadan yüzeyin iyice altına indirdiniz mi?   
6. Şişenin dolduğuna kanaat getirdikten sonra ipi tekrar sopaya 

sararak şişeyi yukarı çektiniz mi?   
7. Şişe tamamen dolmuşsa hava dolu bir hacim açmak için birazını 

döktünüz mü?   

8. Şişenin tıpasını veya kapağını kapattınız mı?   
9. Numune şişesinin etiket bilgilerini dikkatli ve eksiksiz doldurarak 

şişeyi etiketlediniz mi?   
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 
 
 
 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullanılacak analiz tekniğine uygun olarak 

numuneyi analize hazırlayabileceksiniz. 
 
 
 
 
 
 Çevrenizde bulunan bir gıda işletmesine giderek hangi analizlerin yapıldığını 

araştırınız. 

 Örneklerin analize hazırlanması için yapılan işlemleri inceleyiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri görsellerle destekleyerek arkadaşlarınıza ve öğretmeninize 

sunum yapınız. 
 

2. ÖRNEKLERE (NUMUNELERE) UYGULANACAK 
ANALİZLER 

 
Gıda örneklerine uygulanacak analizler için numuneler, genellikle aşağıdaki sıra 

izlenerek alınır. 
 
 İlk numune: Partisinin bir yerinden alınan az miktardaki kısmıdır. Partinin 

çeşitli yerlerinden alınan ilk numuneler karıştırılırsa bu tüm partisini temsil 
eder.  

 Paçal numune (birleşik numune): Belirli bir partiden alınan ilk numunelerin 
bir araya getirilmesi ve karıştırılmasıyla elde edilen numunedir.  

 Temsili numune (esas numune): Partiyi temsil edecek şekilde paçal 
numuneden alınan ve analiz için kullanılacak numunedir.  

 Analiz numunesi: Analiz için laboratuvara gelen numunelerden analizlerin 
esasına ve ihtiyacına göre ayrılan numunedir. 

 Şahit (tanık) laboratuvar numunesi: Numune alan kişinin hazırladığı 
laboratuvar numunelerinden birini kendisine şahit olarak sakladığı numunedir. 
Bu numune laboratuvara gönderilen numunenin aynısıdır. 

 
Alınan gıda numunelerine uygulanacak analiz amacına göre aşağıdaki gibi 

sınıflandırılır: 
 
 Duyusal analiz: Gıdanın özelliklerinin duyu organları yardımıyla tespit 

edilmesi amacıyla yapılan analizdir. Kesit alınarak görünüşüne, kokusuna ve 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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diğer özelliklerine bakılıp incelenir. İstenen özellikte olup olmadığına 
kıyaslanarak karar verilir. 

 Fiziksel analiz: Genellikle işyerinde bazı aletler (viskozimetre, laktodansimetre 
vb.) yardımıyla gıdanın kendi standardındaki özelliklerde olup olmadığının 
tespiti için yapılan analizdir. 

 Kimyasal analiz: Gıdayı oluşturan karbonhidrat, vitamin, protein, yağ, mineral 
madde, katkı ve renk maddesi gibi maddelerin oranlarını tespit etmek amacıyla 
yapılan analizdir. 

 Mikrobiyolojik analiz: Gıdalarda mikroorganizma olup olmadığını, var ise 
çeşitlerini, miktarlarını öğrenmek amacıyla yapılan analizdir. Özellikle patojen 
mikroorganizmalar kontrol edilir. 

 
Fotoğraf 2.1: Örneklerin analize hazırlanması 

 Toksikolojik analiz: Gıdaların toksik (zehirli) madde içerip içermediğini 
anlamak amacıyla yapılan analizdir. Alınan örneğin bir kısmı denek 
hayvanlarına verilerek zehirlenme belirtisi olup olmadığı tespit edilir. 

 Histolojik analiz: Gıda maddesine katılması yasak olan maddelerin katılıp 
katılmadığını anlamak amacıyla yapılan analizdir. Et mamullerinin (sucuk, 
salam, sosis vb.) içine at, eşek vb. hayvanların etlerinin katılıp katılmadığının 
tespit edilmesi gibi yapılan analizdir. 

 Serolojik analiz: Et ürünlerinin hangi tür hayvan etinden yapıldığını anlamak 
amacıyla yapılan analizdir. 

 
Fotoğraf 2.2: Numune alma 
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2.1. Örneklerin Analize Hazırlanması 
 
Genellikle gıdadan örnek alınması ve örneğin analize hazırlanması bir bütün hâlinde 

değerlendirilir. 
 

2.1.1. Gıda Türüne Göre Yapılması Gereken Ön işlemler 
 
 Herhangi bir öğütme veya homojenizasyon işleminden önce numune içinde 

bulunabilecek birtakım yabancı maddeler ayıklanır. 
 Bazı gıdalarda katı ve sıvı fazların bazı gıdalarda ise yaprak, sap, kabuk, 

çekirdek evi gibi kısımların ayrılması gereklidir. 
 Bazı gıdalarda ambalaj, kılıf vb. malzeme ile kemik, kılçık gibi parçaların 

uzaklaştırılması gereklidir. 
 Analiz edilecek gıdanın çeşit ve tabiatına göre değişmekle birlikte, alınan gıda 

maddesini tek tip (üniform) veya homojen bir hâle getirmek için karıştırma, 
çalkalama, ezme veya öğütme gibi işlemlere başvurduktan sonra tartım ve 
ölçüm işlemlerine geçilir. 

 
Fotoğraf 2.3: Gıdalardan alınan numuneler 

 Sıvı hâldeki gıda maddelerinden, iyice karıştırıldıktan sonra bir pipet yardımıyla 
örnek alınabilir. 

 Etlerden örnek almak için et önce kemiklerinden ayrılmalı ve kıyma hâline 
getirildikten sonra iyice karıştırılmalıdır. Balıkların kılçık ve pulları 
temizlenmeli, baş ve yüzgeçleri ayrıldıktan sonra analize tabi tutulmalıdır. 

 Çikolata, kaşar peyniri gibi gıda maddelerinden örnek alırken veya bu tür gıda 
maddeleri analize hazırlanırken önce rendeden geçirilmelidir. Bu gibi gıda 
maddeleri herhangi bir işlem öncesi karıştırılmalıdır. 

 Macun hâlindeki gıdalar (salça, reçel, pekmez, mayonez vb.) iyice karıştırılıp, 
karıştırıcıdan (blenderden) geçirildikten sonra analize tabi tutulmalıdır. 

 Konserve kutularının analiz edilmeden önce kapakları açılmalı, sıvı kısım ve 
yabancı maddeler ayrıldıktan sonra analiz yapılmalıdır. 

 Gazlı içeceklerde önceden gaz giderme işlemi yapılmalıdır. 
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Fotoğraf 2.4: Numunelerin laboratuvara kabulü 

2.2. Örneklerin Kurutulması 
 
Nicel analizde analizi yapılacak maddenin neminin tam olarak uzaklaştırılması veya 

gravimetrik analizlerde kızdırma ile tartılan maddenin sabit bir bileşiğinin elde edilmesi sabit 
tartım ile mümkündür.  

 
Sabit tartım; en az üç tartım arasındaki farkların ±0,3 mg olması yani 1/10 mg 

duyarlılığındaki bir tartımda son rakamlar arasında en fazla 6 farkın bulunması demektir.  
 
Bir maddeyi sabit tartıma getirebilmek için kurutma veya kızdırma işlemi sonunda 

desikatörde oda sıcaklığına kadar madde soğutulur ve tartılır. Maddeye aynı koşullarda 
tekrar kurutma veya kızdırma işlemi yapılır. Desikatörde oda sıcaklığına kadar soğutulur ve 
tartılır. Bu şekilde yapılan üçüncü tartım sonunda tartımlar ±0,3 mg kadar bir birine yakınsa 
madde sabit tartıma gelmiş demektir. Her üç tartımın ortalaması alınarak tartılan maddenin 
kütlesi bulunur. 

 
Birçok madde gerek yüzeylerinde tutunmuş olarak gerek moleküle bağlı olarak su 

içerir. Bu suyun miktarı sabit olmayıp günlük şartlara göre değişir. Örneğin aynı madde 
farklı zamanlarda tartılırsa farklı sonuçlar elde edilir. Bu nedenle birçok maddeyi analize 
başlamadan önce kurutarak suyunu uzaklaştırmak ve sabit tartıma getirmek gerekir. 

 
Fotoğraf 2.5: Etüvde kurutma 

Kurutma işlemi, genellikle maddenin bir tartım kabına (5-6 g) alınıp etüvde 105-110 
°C’de 1 saat ısıtılarak sabit tartıma getirilmesi ile olur. Bazı maddeler 110 °C dolayında 
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bütün suyunu bırakmaz. Bunlar ancak 1000 °C dolayında kurutulabilir. Bazı maddeler ise 
100 °C dolayında bozulur. Bu tür maddeler daha düşük sıcaklıkta vakumda kurutulmalı ve 
desikatörde saklanmalıdır.  

 
2.3. Örneğin Çözünmesi ve Kullanılan Çözücülerin Özellikleri 

 
Numune çoğunlukla bir çözeltiye alınarak analiz edilir yani numunenin çözeltisi elde 

edilmelidir. Numunenin çözeltiye alınmasında kullanılan maddeye çözücü denir. Seçilecek 
çözücünün numuneyi kısa sürede ve tamamen çözebilmesi, daha sonraki aşamalarda analizi 
olumsuz yönde etkilememesi gerekir. 

 
Numuneyi çözmek için sırası ile; 
 
 Saf su 
 Seyreltik mineral asitler 
 Derişik mineral asitler 
 Derişik mineral asit karışımları (HNO3 + HCl veya HClO₄ + H₂SO₄) kullanılır. 
 
Zor çözünen numuneler için; 
 
 Asidik çözücüler (katı çözücüler: Na₂ S₂O₇ ve Na₂S₂O₈) 
 Bazik çözücüler (Na₂CO₃ veya Na₂CO₃ + Na₂O₂ gibi) kullanılır. 

 
Tablo 2.1: Bazı mineral asit çözeltilerinin derişimleri 

Kurutularak sabit tartıma getirilen katı numuneden belli bir miktar (yaklaşık 0,1–1 g) 
alınır. Numune analiz edilmek üzere uygun bir kapta yukarıdaki çözücülerden biri ile 
çözdürülür. Çözdürmede genellikle saf su kullanılır. Daha iyi çözünme için gerekiyorsa 
asidik ortam yaratılır. Asidik ortam çoğunlukla HCl ile sağlanır. Asidik ortam yaratmak için 
yaklaşık 1 ml asit eklenir. Numune sıvı ise iyice karıştırıldıktan sonra belli bir miktar 
alınarak uygun bir çözücüde çözdürülür. 
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Analiz sonuçlarının güvenilir olabilmesi için en az üç numune ile paralel çalışma 
yapılması ve sonuçların birbirine yakın olması gerekir. 

 
2.4. Örneklerin Analiz Örneği İçin Tartılması ve Tartım Miktarı  

 
Standartlarda çeşitli gıdalar için ne kadar ağırlık ya da hacimde örnek kullanılması 

gerektiği çoğu kez belirtilmiştir.  
 
Katı gıda maddesi, tartım sırasında sorun çıkaracak büyüklükte ve nitelikte 

parçalardan oluşuyor ise tartımdan önce uygun boyutlara parçalanmalıdır (1 kg parça etten 
10-25 g alınması gibi).  

 
Tartım sırasında terazi üzerine gereksiz ağırlık konulması sakıncalıdır. Dolayısıyla 

istenilen ağırlıktan daha fazla parça aktarıldı ise bunun geri alınması zordur. Prensip olarak 
tartımlar erlen, beher gibi kaplara değil; steril saat camı, steril petri kutusu, steril alüminyum 
folyo gibi materyalde yapılmalıdır. Daha sonra tartılmış örnek içinde erlene, blendere ya da 
stomachere alınmalıdır. 

 
Fotoğraf 2.6: Örnek tartma 

Analizi yapılacak gıda maddeleri özelliğine göre blender, rende, mikser, havan gibi 
aletlerle parçalanarak homojen bir yapı elde edilir. Başta peynir olmak üzere pek çok gıda 
maddesi havanda parçalanıyorsa havan içine yıkanmış steril kum ilavesi ile gıda maddesinin 
mekanik olarak parçalanması kolaylaşır. Salam, sosis, sucuk gibi gıdalarda ürünün kılıfı 
çıkarıldıktan sonra analize alınması daha doğrudur. 

 
Sıvı örnekler, doğrudan analize alınabilir. Katı gıdalar ise tartım, homojenizasyon vb. 

gibi ön işlemlerden geçmek zorundadır.  
 
Homojenizasyon genellikle katı ve yarı katı gıdaların bir homojenizasyon çözeltisi 

içinde homojen hâle getirilmesi işlemidir. Sıvı gıdalar zaten homojen bir dağılım gösterir. 
 
Sıvı ya da yoğurt, şeker, dondurma, tuz, süt tozu gibi suda kolaylıkla eriyen gıdalar 

için herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. Bu gıdalar seyreltme sıvısı içinde basit bir 
mekanik karıştırma ile homojenize edilebilir. 
# 
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Tereyağı homojenizasyonunda kullanılan çözeltiler 30–32 °C'de olmalıdır. Pipetleme 
sırasında pipetin içinde tereyağının katılaşmasını önlemek için pipet birkaç kez alevden 
geçirilerek ısıtılmalıdır. 

 
Baharat örnekleri için ilave steril tüpe ihtiyaç vardır. Bisküvi, makarna gibi kuru 

gıdalar ile peynirler blender, et ürünleri ise tercihen stomacher kullanılarak homojenize 
edilir. 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1 
 
Aşağıda verilen etkinliği sınıfta arkadaşlarınızla gerçekleştiriniz.  
 
Çalışma arkadaşlarınızla laboratuvarda tüm partiyi temsil edecek şekilde analiz örneği 

almanın önemini anlatan bir sunu hazırlayınız ve sunum sonunda arkadaşlarınızla tartışarak 
değerlendirme yapınız.  

 
Değer  Adil olma 
Konu  Tarafsızlık  

Etkinlikler 
 Sunu hazırlama  
 Laboratuvar temizliği 
 Birlikte değerlendirme  

Kavramlar  Birlikte iş yapabilme, adil olma 

Yöntem  

 Gözlem 
 Beyin fırtınası 
 Düz anlatım 
 Değer açıklama  
 Tartışma 
 Uygulama  

Yaklaşımlar   Değer analizi  
 Değer açıklama  

Kazanımlar 

1. Adaletin sosyal yaşam üzerindeki 
önemini kavrar. 

2. Sorumlu olmayı öğrenir. 
3. Etkili sunum becerilerinin geliştirmenin 

önemini fark eder. 
4. Laboratuvar temizliğinin önemini kavrar 

Araç gereçler 
 Etkileşimli tahta 
 Bilgisayar 
 Laboratuvar. 

 
 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 
Laboratuvara gelen peynir numunesinden, aşağıdaki işleme basamaklarına göre ve iş 

güvenliği tedbirlerini göz önünde bulundurup stomacher kullanarak analiz örneği 
hazırlayınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Laboratuvara gelen numunenin kabul 
kaydını tutunuz. 

 

 Numunenin laboratuvara gereken 
koşullarda getirilip getirilmediğini 
kontrol edip standart koşullarda 
getirildiğine eminseniz numuneyi analiz 
için kabul etmelisiniz. Aksi hâlde ya 
kabul etmemelisiniz ya da kabul formuna 
bununla ilgili tüm olumsuzlukları 
yazmalısınız. 

 Örnekte kimyasal test de yapılacaksa 
öncelikle mikrobiyolojik analiz 
örneklerini ayırmalısınız. 

 Numuneyi analize hazırlamak için 
gerekli araç gereçlerinizi önceden 
hazırlamalısınız. 

 Laboratuvara giriş sıcaklığını kontrol 
ediniz ve kayda alınız. 

 Termometreyi kullanmadan önce kontrol 
etmelisiniz. 

 Sıcaklığı dikkatli bir şekilde okuyup 
kaydetmelisiniz. 

 Peynir örneğini steril bistüri yardımıyla 
mümkün olduğunca küçük parçalar 
hâlinde kesiniz. 

 Aseptik şartlara dikkat ederek 
kontaminasyonu önlemelisiniz. 

 Kullandığınız aletlerin steril olmasına 
dikkat etmelisiniz. 

 Aseptik koşullar altında peyniri tartınız 
(10 g veya 25 g). 

  
 

 Tartım işlemini steril saat camı, steril 
petri kutusu, steril alüminyum folyo gibi 
materyallerde yapmalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Tarttığınız peyniri homojenizasyon işlemi 
için, içinde dilüsyon çözeltisi bulunan 
stomacher poşetine alınız. 

 

 Günlük kontrollerde sadece bir numune 
ile çalışmak yeterlidir. Ancak gerekirse 
her partiden 2, 3, 6 gibi dilediğiniz sayıda 
örnek ile çalışabilirsiniz. 

 Kamu tarafından yapılan denetlemelerde 
beş örnek ile çalışılması zorunluluğu 
olduğunu unutmamalısınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Belirli bir partiden alınan ilk numunelerin bir araya getirilmesi ve karıştırılmasıyla 
elde edilen numune aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İlk numune 
B) Paçal numune 
C) Temsili numune 
D) Analiz numunesi 
E) Şahit numune 
 

2. Amacına göre numune analizleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 
A) Duyusal analiz   
B) Fiziksel analiz 
C) Kimyasal analiz  
D) Mikrobiyolojik analiz  
E) Hiçbiri 
 

3. Gıda türüne göre yapılması gereken ön işlemlerden hangisi yanlıştır? 
A) Bazı gıdalarda ambalaj, kılıf vb. malzeme ile kemik, kılçık gibi parçaların 

uzaklaştırılması gerekir. 
B) Sıvı hâldeki gıda maddelerinden, iyice karıştırıldıktan sonra bir pipet yardımıyla 

örnek alınabilir. 
C) Etlerden örnek almak için et önce kemiklerinden ayrılmalı ve kıyma hâline 

getirildikten sonra iyice karıştırılmalıdır. 
D) Konserve kutularının analiz edilmeden önce kapakları açılmalı, sıvı kısım ve 

yabancı maddeler ayrıldıktan sonra analizi yapılmalıdır. 
E) Gazlı içeceklerde önceden gaz giderme işlemi yapılmamalıdır. 
 

4. Analizi yapılacak gıda maddeleri özelliğine göre hangi aletlerle homojen hâle 
getirilebilir? 
A) Blender 
B) Mikser 
C) Havan 
D) Rende 
E) Hepsi 
 

5. Kurutma işlemi genellikle kaç °C’de yapılır? 
A) 50-60 °C 
B) 20-30 °C 
C) 105-110 °C 
D) 70-80 °C 
E) 0-10 °C 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Baharat örnekleri için ilave steril tüpe ihtiyaç yoktur.  
B) Pipetleme sırasında pipetin içinde tereyağının katılaşmasını önlemek için pipet 

birkaç kez alevden geçirilerek ısıtılmalıdır. 
C) Katı gıdalar tartım, homojenizasyon  gibi ön işlemlerden geçmek zorundadır. 
D) Salam, sosis, sucuk gibi gıdalarda ürünün kılıfı çıkarıldıktan sonra analize alınması 

daha doğrudur. 
E) Bisküvi, makarna gibi kuru gıdalar ile peynirler blender kullanılarak homojenize 

edilir. 
 
Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

7. Analiz sonuçlarının güvenilir olabilmesi için en az …………………… numune ile 
paralel çalışma yapılması ve sonuçların birbirine yakın olması gerekir. 
 

8. Tereyağı homojenizasyonunda kullanılan çözeltiler …………….°C'de olmalıdır.  
 

9. Çözdürmede genellikle ……………………….  kullanılır. 
 

10. Numunenin çözeltiye alınmasında kullanılan maddeye ……………………… denir. 
 

11. Et ürünlerinin hangi tür hayvan etinden yapıldığını anlamak amacıyla yapılan 
analizlere ………………………… analizler denir. 
 

12. Gıdaların toksik (zehirli) madde içerip içermediğini anlamak amacıyla yapılan 
analizlere …………….……….. analizler denir. 
 

13. Gıdayı oluşturan karbonhidrat, vitamin, protein, yağ, mineral madde, katkı ve renk 
maddesi gibi maddelerin oranlarını tespit etmek amacıyla yapılan analizlere 
…………………………… analizler denir. 
 

14. Partiyi temsil edecek şekilde paçal numuneden alınan, analiz için kullanılacak 
numuneye ………………………………… numune denir. 
 

15. En az üç tartım arasındaki farkların ±0,3 mg olması yani 1/10 mg duyarlılığındaki bir 
tartımda son rakamlar arasında en fazla 6 farkın bulunmasına 
…………………………. denir. 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 
Çuval sayısı 100’den fazla olan bir buğday partisinden alınacak numuneyi ve bu 

numuneden alınan analiz numunesini iş güvenliği tedbirlerini alarak hazırlayınız.  
 
Malzemeler 
 
 Çuval sondası 
 El küreği 
 Numune kabı 
 Etiket 
 3,5 mm ve 1 mm’lik elek veya numune eleme cihazı 
 Numune bölücü 
 

KONTROL LİSTESİ 
 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. İşlem öncesi hazırlık yaptınız mı?   
2. Partideki çuval sayısını belirlediniz mi?   
3. Çuval sayısına göre çuval grupları oluşturdunuz mu?   
4. Her gruptan sadece bir çuval seçerek ondan çuval sondasıyla 

numune aldınız mı?   

5. Alınan numuneleri bir araya getirip paçal numune yaptınız mı?   
6. Paçal numuneden istenen sayıda temsili numuneler elde ettiniz mi?   
7. Temsili numuneleri ambalajladınız mı?   
8. Numune ambalajını etiketlediniz mi?   
9. Numune alma raporu düzenlediniz mi?   
10. Laboratuvara gelen numune kabını açtınız mı?   
11. 3,5 mm elek üstte, 1 mm’lik elek altta olacak şekilde 
12. numuneyi elediniz mi?   

13. Analiz metoduna uygun miktarda numuneyi ayırdınız mı?   
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise Modül Değerlendirme bölümüne geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 
Bulunduğunuz çevredeki bir fabrikaya giderek usulüne uygun olarak numune alma 

işlemini gerçekleştiriniz. 
 

KONTROL LİSTESİ 
 
Bu modül ile aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız bilgi ve becerileri Evet, 

kazanamadığınız bilgi ve becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 
değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Bilgi sayfalarını dikkatli bir biçimde çalıştınız mı?   
2. Örnek alırken kişisel hazırlığınızı yaptınız mı?   
3. Laboratuar araçlarını kontrol edip hazırladınız mı?   
4. Örnek almadan evvel örnekleme planını gözden geçirdiniz mi?   
5. Numune alma kaplarının kuru,temiz ve mikrobiyolojik analiz için 

kullanılıyorsa steril olup olmadığını kontrol ettiniz mi? 
  

6. Numunenin özelliğine göre doğru numune alma araçlarını seçtiniz 
mi? 

  

7. Gıda maddesinin özelliğine göre örnekleme planında belirtildiği 
şekilde uygun yöntemle numune aldınız mı? 

  

8.  Parti büyüklüğü 30 tondan fazla ya da 3 hektardan daha büyük 
partilerden ayrı ayrı numune almak için alt partilere böldünüz mü? 

  

9. Birincil numuneyi parti veya alt parti içinde mümkün olduğunca 
farklı yerlerden aldınız mı? 

  

10. Bu şekilde alınmadığı durumlarda ise mutlaka kayıtlara işlediniz 
mi? 

  

11. Paçal numuneyi, birincil numunelerin birleştirilmesiyle 
oluşturdunuz mu? 

  

12. Şahit numuneyi, homojenize edilmiş paçal numuneden ayırdınız 
mı? 

  

13. Partiyi temsil edecek şekilde numune aldınız mı?   
14. Parti/seri ve etiket no. ile kod numaraları aynı olan numuneler 

aldınız mı? 
  

15. Partiyi temsil edecek numune miktarı alırken partinin mümkün 
olduğunca farklı noktalarından tesadüf/rastgele numune seçtiniz 
mi? 

  

16. Numune alınması sırasında, “Numune Alma Tutanağı ve Etiketi" 
doldurdunuz mu? 

  

17. “Numune Alma Tutanağı ve Etiketini" analiz ve şahit numunesine 
iliştirdiniz mi?  

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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18. Numune dondurulmuş ürün ise –18 °C'de laboratuvara taşıdınız mı?   
19. Laboratuvara gelen ve kabul edilen örnek için, laboratuvarın 

özelliğine göre kabul tarihi, kabul saati, ürün ile ilgili tüm bilgileri 
(üretim tarihi, ambalaj özellikleri, parti numarası, vardiya numarası, 
numunenin alındığı saat, gerekli ise örnek alım sıcaklığı, 
laboratuvara giriş sıcaklığı vb.) kayıt altına aldınız mı? 

  

20. Katı gıda maddesi tartım sırasında sorun çıkaracak büyüklükte ve 
nitelikte parçalardan oluşuyor ise, tartımdan önce uygun boyutlara 
parçaladınız mı? 

  

21. Sıvı ya da yoğurt, şeker, dondurma, tuz, süt tozu gibi suda 
kolaylıkla eriyen gıdaları seyreltme sıvısı içinde basit bir mekanik 
karıştırma ile homojenize ettiniz mi? 

  

22. Numuneyi özelliğine göre homojen bir yapı elde etmek için 
stomacher, blender, rende, mikser, havan gibi aletlerle parçaladınız 
mı? 

  

 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise bir sonraki Modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 
2 A 
3 C 
4 B 
5 D 
6 E 
7 örneklem 
8 Örnekleme planı 
9 72 
10 tağşiş 
11 numune alma tutanağı ve 

etiketi 
12 hata 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 
1 B 
2 E 
3 E 
4 E 
5 C 
6 A 
7 3 
8 30-32 
9 saf su 

10 çözücü 
11 serolojik 
12 toksikolojik 
13 kimyasal 
14 temsili (esas) 
15 sabit tartım 

CEVAP ANAHTARLARI 
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