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1.AMAÇ VE KAPSAM 

Bu talimat “üretim yeri inceleme” sonucuna göre, muayene ve deney için numune alınmasının uygun görülmesi 

halinde; homojen dağılımı sağlayacak sayıda numune alınmasını amaçlar ve buna dair usul ve esasları kapsar. 

2.SORUMLULUKLAR 

Bu talimatın uygulanmasından/uygulatılmasından Baş denetçi/Teknik uzman ve ilgili firmanın bu konudaki yetkilisi 

sorumludur. Numunelerin metrolojik gerekliliklere uygunluğunun istatistiksel doğrulanmasına dair sonuçlar,  

“ Ölçü aletleri yönetmeliği modül F için kalite kontrol inceleme listesi (ÜB.ÖA.MOD F.LS:7.4/13 Rev 01  

14.01.2020) BaĢ denetçi tarafından kaydedilir. 

3.UYGULAMA 

3.1 Bir defada muayene sunulan aynı sınıfı, tip, büyüklük ve aynı birim ambalajlı ürünler bir parti olarak kabul 

edilir. Numune alınacak ürün partisini oluşturan birimler ambalajlı ise ambalaj sayısı parti büyüklüğü olarak kabul 

edilir. 

3.2 Metrolojik gereklere uygunluğun istatistiksel doğrulanması aĢağıda açıklandığı Ģekilde yapılır. 

   a. Üretilen her partideki homojenliğin sağlanması için imalatçı, imalat sürecinde her türlü tedbiri almalı  

   ve doğrulanmaları için ölçü aletlerini homojen partiler halinde sunmalıdır. 

 

   b. Bu Ek’ in C maddesinde belirtilen gereklere uygun olarak her bir partiden rastgele bir numune alınma-  

   lıdır. Söz konusu partinin kabul ya da reddine karar verilebilmesi için alınan numuneler, bu Yönetmeli- 

   ğin 13. maddesinde belirtilen dokümanlarda yer alan metrolojik gereklere uygunluğunu gösteren testlere  

   ayrı ayrı eĢdeğer testlere tabi tutulmalıdır. Ġlgili bir dokümanın olmaması durumunda, hangi testlerin  

  yapılacağına onaylanmıĢ kuruluĢ karar vermelidir.  

 

   c. Ġstatistiksel prosedür aĢağıdaki gerekleri karĢılamalıdır: 

 Ġstatistiksel kontrol varsayımlara dayanmalı ve numune alma yöntemi: 

 % 1’ in altındaki uygunsuzluk durumunda,  %95 oranında bir kabul olasılığına karĢılık gelen kalite 

düzeyini, 

 %7’ nin altındaki bir uygunsuzluk durumunda, %5 oranında bir kabul olasılığına karĢılık gelen  

sınır kalitesini, sağlamalıdır. 

 

   d. Bir parti kabul edilmiĢ ise, numunelerden testleri geçemeyen ölçü aletleri haricindeki partideki tüm ölçü  

   aletleri onaylanmalıdır.  

   OnaylanmıĢ kuruluĢ, yapılan incelemeler ve testlerle ilgili olarak bir uygunluk belgesi düzenlemeli ve onay- 

   lanan her bir ölçü aletine kimlik kayıt numarasını iliĢtirmeli ya da sorumluluğu altında iliĢtirilmesini  

  sağlamalıdır. 
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   e. Ġmalatçı uygunluk belgelerini, ölçü aletinin belgelendirilmesinden sonra 10 yıl süre ile Bakanlığın 

   denetimine sunulmak üzere muhafaza etmelidir. 

    f. Bir parti reddedilmiĢ ise, onaylanmıĢ kuruluĢ söz konusu partinin piyasaya arz edilmesinin önlenmesi 

    için uygun tedbirleri almalıdır. Partilerin sık sık reddedilmeleri durumunda, onaylanmıĢ kuruluĢ, 

    istatistiksel doğrulamayı askıya alabilir ve gereken tedbirleri uygulayabilir. 

 

3.3 Parti genişliğine göre alınacak numune sayısı ve müsaade edilebilen hatalı numune sayısı çizelgesi aşağıda 

verilmiştir. Yapılan muayenelerde herhangi bir özelliği uygun çıkmayan ürün sayısı bu tabloda belirtilen  “Kabul 

edilebilir kusurlu birim sayısı” na eşit veya küçük ise,  parti kabul edilir. Aksi halde parti reddedilir. 

 

LOT (Parti) GeniĢliği (adet) Alınacak Numune Sayısı (Adet) Müsaade Edilebilen Hatalı 

Numune Sayısı ( Adet) 

1-5 5 0 

6-20 20 0 

21-80 80 0 

81-315 125 1 

316-1250 200 2 

1251-3150 315 3 

10001-35000 500 5 

35001-150000 800 8 

150001-500000 1000 10 

  

4.0 ĠLGĠLĠ DOKÜMAN 

 Numune alma formu ÜB.FR.7.4/20 

5. DEĞĠġĠKLĠK KAYDI 

 

Revizyon  

No 

Revizyon 

Tarihi  

Açıklama 

01 20.11.2019 En iyi numunenin belirlenmesi için  homojen dağılım çizelgesi eklendi. 

 

02 14.01.2020 14.01.2020 tarihli uygunsuzluk kapama talebi. 

03 27.02.2020 Numune sayısı, sıkı muayene alma planına göre değiĢtirildi. 

04 03.03.2020 Numune sayısı, sıkı muayene alma planına göre değiĢtirildi. 

 

 


