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1.AMAÇ ve KAPSAM 

Bu talimatın amacı, analizi yapılmak istenen su ve atık su örneklerinin laboratuvara kabul 

edilme kriterlerinin belirlenmesidir. 

 

2.SORUMLULAR  

       Müdür 

       Teknik Koordinatör 

       Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Bölüm Başkanı 

       Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Bölüm Elemanları 

       İlgili Bölüm Başkanları 

 

3.TALİMAT DETAYI  

 

3.1 MİKROBİYOLOJİ ANALİZLERİ 

Mikrobiyolojik analizler için alınan su örnekleri steril kaplarda 0°C- 12°C 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          

0°C- 20°C arasında bir depolama sıcaklığı kabul edilebilir. 

Mikrobiyolojik analizler için steril ambalajda en az 500 mL su getirilmelidir. 

 

3.2 MİNERAL ANALİZLERİ 

Su ve atık su numuneleri ağzı kapalı daha önceden başka bir amaçla kullanılmamış bir kapta 

en az 500 mL olarak laboratuvara ulaştırılmalıdır. Numune alma tutanağında numunenin cinsi, adı, 

su ya da atık su numunesinin alındığı yer mutlaka belirtilmelidir. Uygun temiz kapalı kaplarda 

yetersiz olan numuneler laboratuvara ulaştırılmadığı durumlarda ise numune ret belgesi 

düzenlenerek numune kabul edilmez. Resmi yazı ile yeniden uygun koşullarda numune alınması 

gerektiği bildirilir. Metal analizleri talep edilen numuneler metal ambalajda olmamalıdır. Temiz 

plastik kaplar, tek kullanımlık plastik ambalajda olmalıdır. 

 

3.3 KATKI KALINTI ANALİZLERİ 

3.3.1. Su numuneleri ışık geçirmeyen, en az 1 litre hacminde, ağzı sıkıca kapatılmış ve gıda 

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

uygun koşullarda numune alınması gerektiği bildirilir. 

3.3.2. Kalıntı analizleri için su örnekleri +4°C arasında taşınmalı ve depolanmalıdır. 

Laboratuvara gelen örnekler (özellikle uçucu organik bileşen analizi) hemen analize alınmalıdır. 

3.3.3. Diazinon, disulfoton sulfoxide ve terbufos pestisit kalıntıları suda stabil değildir bu 

nedenle laboratuvara gelen örnek mümkün olan en kısa sürede analize alınmalı, aksi taktirde ışık 

almayan bir ortamda +4 °C’de muhafaza edilmelidir. Çoğu pestisit kalıntısı bu şartlarda 14 gün 

boyunca stabil kalabilmektedir. Çalışmalar, ekstraktta bulunan çoğu analitin stabilitesinde bu şartlar 

altında 28 gün boyunca herhangi bir değişiklik olmadığını belirtmekle beraber, maksimum 14 gün 

saklanmasını önermektedir.  

3.3.4. 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. 

3.3.5. 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. 

3.3.6. Laboratuvara İl Müdürlüğü gıda kontrolörleri tarafından numunelerin ulaştırılmasında 

zamanlamaya dikkat edilmeli, laboratuvar denetim öncesinde bilgilendirilmelidir. 

 

3.4. SU-ATIKSU ANALİZLERİ 

Numuneler aşağıda Tablo 1.’de her analiz için belirtilen özellikteki kaplara analiz için gerekli 

minimum örnek miktarını içerecek şekilde alınmalıdır.  

Numuneler mümkün olan en kısa zamanda analize alınmalıdır. 

Numuneler hemen analiz edilemediği hallerde aşağıda Tablo 1.’de belirtilen koruma 

kurallarına uyarak saklanmalıdır. 

Her bir analiz için saklama süresi aşılmadan analiz sonuçlandırılmalıdır.  

Soğutma (≤6°C) olacak şekilde yapılmalıdır. 
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Tablo 1. Su ve Atıksu Numunelerinin Analiz Edilecek Parametreler Yönünden Alma, 

Saklama ve Koruma Sırasında Dikkat Edilecek Kurallar  

ANALİZ 
ADI 

SAKLAMA 

KABININ 

ÖZELLİĞİ 

MİNİMUM 

ÖRNEK 
MİKTARI, 

ML 

KORUMA 

ANALİZDEN 

ÖNCE 
SAKLAMA 

SÜRESİ 

MAKSİMUM 

SAKLAMA 

SÜRESİ 

Asitlik P,G(B),FP 100 Soğutma, ≤6°C 24 saat 14 gün 

Alkalinite P,G,FP 200 Soğutma, ≤6°C 24 saat 14 gün 

BOİ P,G,FP 1000 Soğutma, ≤6°C 6 saat 48 saat 

Bor 
F,P (PTFE) 
veya quartz 

1000 
pH < 2 olacak şekilde 
HNO3 eklenir. 

28 gün 6 ay 

Bromür P,G,FP 100 Koruma gerekmez. 28 gün 28 gün 

TOC G(B),P,FP 100 

pH < 2 olacak şekilde 

H2SO4, HCl ya da 
H3PO4 eklenerek 

soğutulur (≤6°C) 

7 gün 28 gün 

KOİ P,G,FP 100 

pH < 2 olacak şekilde 

H2SO4 eklenerek 

soğutulur. (≤6°C) 

7 gün 28 gün 

Klorür P,G,FP 50 Koruma gerekmez. Belirtilmemiş 28 gün 

Serbest 

Klor 
P,G 500 Hemen analize alınır 0,25 saat 0,25 saat 

Renk P,G,FP 500 Soğutma, ≤6°C 24 saat 48 saat 

Toplam 
Siyanür 

P,G,FP 1000 

15 dak. analize alınır. 

pH>12 olacak şekilde 
NaOH eklenerek 

soğutulur. 

(≤6°C)serbest klor var 
ise uzaklaştırmak için 

tiyosülfat eklenir. 

24 saat 

14gün; 

sülfit var ise 24 

saat 

Florür P 100 Koruma gerekmez. 28 gün 28 gün 

Sertlik P,G,FP 100 

pH < 2 olacak şekilde 

HNO3 ya da H2SO4 
eklenir. 

6 ay 6 ay 

Metaller 
(tümü) 

P(A),G(A),F
P(A) 

1000 

Çözünmüş metaller için 

hemen filtre edilir, pH 
< 2 olacak şekilde 

HNO3 eklenir. 

6 ay 6 ay 

Krom VI 
P(A),G(A),F

P(A) 
250 

Amonyum sülfat 
tamponu ile pH 9,3-

9,7ayarlanır, ≤6°C ye 
soğutulur. 

28 gün 28 gün 

Civa 
P(A),G(A),F
P(A) 

500 

pH < 2 olacak şekilde 

HNO3 eklenir, ≤6°C ye 
soğutulur. 

28 gün 28 gün 

Amonyak P,G,FP 500 

pH < 2 olacak şekilde 

H2SO4 eklenir, 
soğutma (≤6°C) 

7 gün 28 gün 

Nitrat P,G,FP 100 soğutma (≤6°C) 48 saat 48 saat 

Nitrit P,G,FP 100 soğutma (≤6°C) 
Önerilen bir 
saklama süresi 

yoktur. 

48 saat 

Kjeldahl 

azotu 
P,G,FP 500 

pH < 2 olacak şekilde 
H2SO4 eklenir, 

soğutma (≤6°C) 

7 gün 28 gün 
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Koku G 500 soğutma (≤6°C) 6 saat 24 saat 

Yağ-Gres 

G, geniş 

ağızlı  
 

1000 

pH < 2 olacak şekilde 

H2SO4 ya da HCl 
eklenir, 

soğutma(≤6°C) 

28 gün 28 gün 

Pestisitler 
G(S), 
PTFE çizgili 

kap 

1000 

1000 mg/L askorbik 

asit eklenir. 

Soğutma(≤6°C), 
serbest klor varsa 

%0,008 CFR 136 
içinde sodyum 

tiyosülfat eklenir. 

7 gün 

Ekstrakte 

edilinceye kadar 
7gün 

ekstraksiyondan 
sonra 40 gün 

MBAS  P,G,FP 250 Soğutma, ≤6°C 48 saat 48 saat 

Fenoller 

P,G, 

PTFE-çizgili 
kap 

500 

Soğutma (≤6°C), pH < 

2 olacak şekilde 
H2SO4 eklenir. 

 

Ekstrakte 

edilinceye kadar 

28gün 
ekstraksiyondan 

sonra 2gün 

Fosfat G(A) 100 
Çözünmüş fosfat için 
hemen filtre edilir; 

soğutma (≤6°C) 

48 saat 48 saat 

Toplam 
Fosfor 

P,G,FP 100 

pH < 2 olacak şekilde 

H2SO4 eklenir ve 

soğutulur. (≤6°C) 

28 gün 28 gün 

Silisyum 
F,P(PTFE) 

veya quartz 
200 

Soğutma, ≤6°C, 

dondurulmaz 
28 gün 28 gün 

Katı 
Maddeler 

P,G 200 Soğutma, ≤6°C 7 gün 2-7 gün 

Sülfat P,G,FP 100 Soğutma, ≤6°C 28 gün 28 gün 

Bulanıklık P,G,FP 100 

Aynı gün analiz; 24 
saat karanlıkta 

saklama, 

soğutma(≤6°C) 

24 saat 48 saat 

P:Plastik (polietilen) P(A): 1+1 HNO3 İle durulanmış G:cam G(A):1+1 HNO3 İle durulanmış G(B): 

Bor silikat cam G(S):Organik çözücü ile durulanmış FP: Floropolimer (politetrafloroetilen (PTFE, Teflon)) 

 

KAYNAKLAR  

TS EN ISO 5667-3:2018-11 Su Kalitesi-Numune Alma-Bölüm 3: Su Numunelerinin 

Muhafaza, Taşıma ve Depolanması İçin Kılavuz  


