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1. Yeterlilik testi numunesi elinize ulaştığında ambalajın sağlam olup olmadığını kontrol 

ediniz. 

2. Geliş tarihini not ediniz. 

3. Numune elinize ulaşır ulaşmaz 10 gün içerisinde fiziksel analizleri tamamlayınız. 

4. Numuneyi, homojenliğini bozmamak için önce karıştırıp sonra masa üstü numune bölücü 

kullanılarak küçültülünüz. 

5. Gelen numunelerde, numunenin cinsine göre TMO Hububat Yönetmeliği/TS 2974 

Buğday standardına göre sağlam hububatın dışındaki maddeler, diğer muhtelif maddeler 

ve kusurlu taneler analizleri yapılacaktır. Fiziksel analizler ile ilgili bazı ayrıntıları 

hatırlatmak isteriz. 

 Kırık analizinde; Bir tanenin kırık tane olabilmesi için kusurlu tane sınıfında (cılız, 

buruşuk tane, kurutma esnasında fazla ısıya maruz kalmış tane, embriyosu kararmış 

tane, lekeli, benekli tane, diğer hububat ve haşere tahribatına uğramış tane) yer 

almaması gerekmektedir.  

 Diğer hububat analizinde; Örneğin; Ekmeklik buğday numunesi içerisindeki diğer 

hububat taneleri ve bu diğer hububat tanelerine ait analiz unsurları (kırık tane, kusurlu 

tane, süne kımıl tahribatı, çimlenmiş filizlenmiş tane) zarar görmüş taneler hariç diğer 

hububat olarak sınıflandırılır. 

 Ekmeklik buğdayda diğer nevi çeşit: Ekmeklik buğdaylarda, beyaz veya kırmızı renkli 

ekmeklik buğday içerisinde zıt renkli ekmeklik buğdaylar ile beyaz veya kırmızı 

renkli sert ekmeklik buğday içerisinde bulunan beyaz veya kırmızı diğer (sert 

olmayan) ekmeklik buğday taneleridir. Bir ekmeklik buğdayın diğer nevi çeşit 

olabilmesi için sağlam hububatın dışındaki unsuru olmaması gerekir. (Örneğin kırmızı 

ekmeklik buğday içerisinde süneli beyaz ekmeklik buğday var ise süneli tane, kırmızı 

ekmeklik buğday içerisinde embriyosu kararmış tane beyaz ekmeklik buğday var ise 

embriyosu kararmış tane olarak değerlendirilir.) 

6. Analiz sonuçları ekte gönderilen analiz fişlerine işlenip 20.02.2021 tarihine kadar hem 

mail ortamında fatma.erdogan@tmo.gov.tr ve abdullah.kcatalbas@tmo.gov.tr adreslerine 

hem de posta ile Ürün Teknolojisi ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü’ne gönderilecektir. 
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