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MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Gerekli numune alma ekipmanı verildiğinde, mevzuat 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Günümüzde; sanayileĢme, kentleĢme, nüfus artıĢı, zirai mücadelede kullanılan ilaçlar 

ve kimyasal gübreler ve sıvı atıkların doğaya rastgele verilmeleri, önemli bir çevre problemi 

haline gelmiĢtir. 

 

Atık sulardan kaynaklanan çevre kirliliğinin en önemli nedeni, atık suların rastgele 

doğaya veya alıcı ortama verilmesidir. Bunun önlenmesi için ilgili kurum ve kuruluĢlar 

yürürlükteki mevzuata uygun tedbirler alıp uygulamakla yükümlüdür. Alınan tedbirlerin 

uygunluğu belirli zamanlarda alınan örneklerin ölçüm ve analizlerin kontrolü ile 

mümkündür. 

 

Mevzuata göre; alıcı ortama verilen atık suların kalitesinin belirlenmesi için deĢarj 

edilen suyun, sürekli ya da aralıklı olarak numunelerin alınması ve parametrelerinin 

ölçülmesi gerekir. Atık sularda numunelerin nasıl alınacağı, alınma sıklığı,  “Numune Alma 

ve Analiz Metotları Tebliği”nde, TSE Numune Alma standartlarında ve mevzuatlarda 

belirtilmiĢtir. 

 

Bu modülde, değiĢik atık su kaynaklarından numune almayı ve analiz sonuçlarını 

değerlendirmeyi öğreneceksiniz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Mevzuat doğrultusunda atık suları ayırt edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevremizdeki atık su kaynaklarını araĢtırınız. 

 Sıvı atıkların insan ve çevre sağlığına verdiği zararları araĢtırınız. 

 Çevremizdeki atık suların fiziksel, kimyasal ve biyolojik yönden özelliklerini 

araĢtınız. 

 

1. ATIK SULAR  
 

Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonucunda, fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik 

özellikleri ile karıĢtıkları alıcı ortamların doğal bileĢim ve özelliklerinin değiĢmesine yol 

açarak dolaylı ve doğrudan zarara yol açabilen ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyen 

katı, sıvı ve gaz halindeki maddelere atık denir. 
 

Konutlar, sanayi-endüstri kuruluĢları, enerji santralleri, tarım ve hayvancılık 

uygulamaları sonucu açığa çıkan ve içinde sağlığa zararlı biyolojik ve kimyasal maddeleri 

barındıran sulara, atık sular denir.  

 

Resim 1.1: Atık sular 
 

1.1. Atık Sular ve Kirlenme ġekilleri 
 

Su kirliliği; su kaynağının fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik 

özelliklerinin olumsuz yönde değiĢmesi Ģeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan 

biyolojik kaynaklarda, insan sağlığında, balıkçılıkta, su kalitesinde ve suyun diğer amaçlarla 

kullanılmasını engelleyici bozulmalar yaratacak madde ve enerji atıklarının boĢaltılmasıyla 

oluĢur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Atık sular, fiziksel, kimyasal ve biyolojik olmak üzere üç tür kirlilik gösterir. Suyun 

fiziksel özelliklerinin değiĢmesi, (renk, koku, tat, bulanıklık, sıcaklık, pH v.s) fiziksel 

kirliliğe neden olur. Sıcaklık ve pH, nehirler ve göllerdeki bitkisel ve biyolojik hayatı 

etkileyen önemli parametrelerdendir. Yüksek sıcaklıkta çevreye bırakılan sıvı atık, karıĢtığı 

nehir suyunun sıcaklığını doğal olarak arttıracaktır. Oksijenin yüksek sıcaklıkta, sudaki 

çözünürlüğü azalacağından nehir suyundaki biyolojik oksijen yetersiz kalacaktır.  

 

Zamanla suda biriken kurĢun, civa gibi ağır metaller, biyolojik yolla parçalanabilen 

organik maddeler ve inorganik atıklar suda kimyasal kirlilik yapar. Kimyasal kirlilik, 

genellikle sanayi atıklarının arıtımsız olarak sulara verilmesi sonucunda oluĢur. Endüstriyel 

atık sulardaki dayanıklı kirleticiler, alıcı su ortamında birikme, canlıların dokularında 

yoğunlaĢma ve belli sınırlar üstünde canlılar üzerinde doğrudan toksik etki özelliğine 

sahiptir.  

 

Organik atıkların etkisiyle su kaynaklarında üreyen algler, küfler ve bakteriler 

biyolojik kirliliği oluĢturur. Bu canlılar, zamanla ortamdaki oksijeni tüketir. Oksidasyon 

iĢlemine bağlı olarak, ekzotermik reaksiyonlar suyun sıcaklığını yükseltir ve diğer canlıların 

yaĢaması için gereken oksijen miktarını düĢürür.  

 

Kirletici etki yapabilecek etkenler, Dünya Sağlık Örgütü'nce (WHO) Ģöyle 

sınıflandırılmıĢtır. 

 

 Bakteriler, virüsler ve diğer hastalık yapıcı canlılar; suların hijyenik açıdan 

kirlenmesine neden olan bu organizmalar, genellikle hastalıklı hayvan ve 

insanların dıĢkı ve idrarlarından kaynaklanır.  

 Organik maddelerden kaynaklanan kirlenme; ölmüĢ hayvan ve bitki 

artıkları ile tarımsal artıkların yüzeysel sulara karıĢması sonucunda ortaya çıkan 

kirlenmedir. 

 Endüstri atıkları; çeĢitli endüstri faaliyetleri sonucu oluĢur ve fenol, arsenik, 

siyanür, krom, kadmiyum gibi toksik maddeler içerir. 

 Yağlar ve benzeri maddeler; tankerler veya boru hatlarıyla taĢınan petrolün 

kazalar sonucunda yüzeysel sulara karıĢması ve kanalizasyona sistemine 

bilinçsizce verilen atık yağların yarattığı olumsuz etkilerdir. 

 Sentetik deterjanlar; sentetik deterjanlar içerdikleri fosfatlar yüzeysel sularda 

titrofikasyona ve dolayısıyla ikincil kirlenmeye neden olur.  

 Radyoaktivite; radyoaktif kirlenme hastanelerden, araĢtırma kuruluĢlarında ve 

bazı endüstri dallarından kaynaklanır. Nükleer silah denemeleri sonucunda artan 

radyoaktivite, yağmur sularını kirletir ve bunun sonucu olarak yüzeysel sular, 

radyoaktif kirlenmeye maruz kalır. 

 Zirai mücadele ilaçları; havadaki ilaç zerrelerinin rüzgârla sulara taĢınması 

veya pestisit üretimi yapan fabrika atıklarının durgun veya akarsulara 

boĢaltılması sonucunda kirlilik oluĢur. 

 Yapay organik kimyasal maddeler; bu maddelerin üretimleri giderek 

artmaktadır. Bu yapay maddelerin doğal maddelere göre kirleticilik dereceleri 

daha fazladır. 

 Ġnorganik tuzlar; çok yüksek dozlarda kirletici olduklarından suları içme, 

sulama ve birçok endüstriyel kullanım için uygunsuz duruma getirir. 
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 Yapay ve doğal tarımsal gübreler; gübrelerin içerdiği azot ve fosfor, drenaj 

suları ile yüzeysel sulara karıĢır. 

 Atık ısı; tek geçiĢli soğutma suyu sistemlerine sahip termik santraller, yüzeysel 

sulara büyük miktarlarda atık ısı verir. Sıcaklığı da artmıĢ sular, içme suyu 

kaynağı olarak uygun değildir. 

 

Resim 1.2: Atık sularla yüzeysel suların kirlenmesi 

 

1.2. Atık Su Kaynakları 
 

Kaynaklarına göre atık sular, evsel ve endüstriyel atık su olarak tanımlanır.  

 

ġekil 1.2: Atık su kaynakları 
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1.2.1. Evsel Nitelikli Atık Sular 
 

Evsel kaynaklı atık sular; evlerin tuvalet, banyo, mutfak, çamaĢırlık gibi bölümlerinde 

gündelik faaliyetler sonucunda oluĢur. Ayrıca otel, alıĢveriĢ merkezleri, eğlence merkezleri, 

çamaĢırhane gibi ticari kurumlarla beraber okullar, camiler, hastaneler ve benzeri kamuya 

açık kurumlar da evsel atık üretir. Bu atık suların içeriğine bakıldığında insan dıĢkısı, sabun, 

kir, yağ, yemek ve sebze kırıntıları, kâğıt, çöp, toprak, iplik, kıl gibi katı maddelere ve canlı 

organizmalara rastlanır. Bunlardan bir kısmı suda asılı halde, diğerleri ise suda çözünmüĢ 

veya koloidal durumda bulunur. 

 

Resim 1.2: Evsel nitelikli atık sular 

 

Bir su kütlesinin özellikle bakteriyolojik açıdan kirlenmesine neden olan, insan veya 

sıcakkanlı hayvanların idrar, dıĢkı ve kalıntılarına fekal atık denir. 

 

Konutlarda günlük aktiviteler sonucu oluĢan evsel nitelikli atık suların özelliği 

aĢağıdaki gibidir.  
 

Özellik Değeri 
Debi   80-300 lt/kişi/gün 

BOİ ( Biyokimyasal oksijen ihtiyacı) 45-54 g/kişi/gün 

Toplam Azot) 6-12 g/kişi/gün (Azot (N) olarak 

Toplam Fosfor) 0,9-40 g/kişi/gün (Fosfor (p) olarak 

Potasyum  2-6 g/kişi/gün (K2O olarak) 

Kloritler  4-8 g/kişi/gün 

Toplam Katı Madde  170-213 g/kişi/gün 

AKM  120-145 g/kişi/gün 

AtıksudaToplam Bakteri  109-1010 1 (100 ml/Adet) 

Koliformlar 107-109 (100 ml/Adet) 

Fekal Streptococci 105-106 (100 ml/Adet) 

Salmonella Typhosa 10-104 (100 ml/Adet) 

Protozan Cysts 10-103 (100 ml/Adet) 

Helmintic Eggs 10-1500 (100 ml/Adet) 

Virus 102-104 (100 ml/Adet) 

Tablo 1.1: Evsel atık suların özellikleri 
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Ortalama olarak evsel atık sular, 720 mg/lt toplam katı madde içerir. Toplam katı 

maddenin yaklaĢık 500 mg/lt'si çözünmüĢ halde, geri kalanı ise askıda katı durumdadır. Atık 

suda bulunan organik maddelerin bozulmasıyla oluĢan gazlar, kokuya neden olur. 

Havalandırmasız ortamda kalan atık su kısa süre içerisinde septik hale gelir. Septik suyun en 

belirgin kokusu hidrojen sülfür gazının meydana getirdiği kokudur.  

 

1.2.2. Endüstriyel Nitelikli Atık Sular 
 

Endüstriyel sular; yerleĢim yerindeki ve kanalizasyona deĢarjına izin verilen sanayi 

kuruluĢlarının atık sularını kapsar. Sanayi kuruluĢları atık sularını istediği gibi kanalizasyona 

veremez. KuruluĢun arıtma tesisinden geçirildikten sonra kanalizasyona deĢarjına izin 

verilebilir. 

 

Resim 1.1: Endüstriyel atıklardan sızan atık sıvılar 

 

Endüstri kuruluĢlarının üretimi, teknolojisi, çalıĢma Ģekilleri, arıtma yapıp yapmadığı 

gibi faktörler atık suyun miktarını ve özelliklerini belirler. 

 

Bazı endüstri kuruluĢlarının atık su kaynakları ve genel özellikleri aĢağıdaki tabloda 

verilmiĢtir. 
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Endüstriler Üretimde Atık Su Kaynakları Atıkların Genel Özellikleri 

 

Konserve 

 

Meyve ve sebzeleri kesme, istifleme, 

koparma, ayırma, presleme ve kabuğunu 

soyarak beyazlatılması sırasında oluĢan 

sular 

Yüksek süspanse ve katı madde, 

kolloidal ve çözünmüĢ organik 

madde 

Süt ve mamulleri 

üretimi 

Sütün seyreltilmesi, ayrılmıĢ süt, peynir 

suyu ve yayık ayranı 

Yüksek çözünmüĢ organik 

madde protein, yağ ve laktoz 

Et ve kümes hay. 

Ürünleri 

Hayvan kesimi, yağ ve kemiklerin 

parçalanmasında, yağ ve yıkama suyu 

Yüksek çözünmüĢ ve süspanse 

organik madde, proteinler ve 

yağlar 

ġeker 

pancarından 

Ģeker üretimi 

Pancarları taĢıma, yıkama ve 

preslenmesi sırasında oluĢan sular, 

kireçlemeden sızan sular soğutma 

kondensatları 

Yüksek çözülmüĢ ve süspanse 

organik madde, Ģeker ve protein 

Ġlaç ve ecza 

ürünleri 

Kullanılan süzülmüĢ madde ve yıkama 

suyu 

Yüksek çözülmüĢ ve süspanse 

organik madde, vitamin 

Deri 
Derinin kılının kazınması, Islatılması, 

kirecini giderme, temizleme suyu 

Yüksek toplam katı madde, 

sertlik, tuz, sülfürler, krom, pH, 

BOI ve çökelmiĢ kireç 

Tekstil 
Liflerin hazırlanması ve piĢirilmesi, 

hapıl sökme sırasında oluĢan su 

Oldukça bazik renkli yüksek 

BOĠ yüksek süspanse kolloidal 

ve çözünmüĢ katı madde 

Deterjan Üretimi 
Deterjan ve sabunların temizleme ve 

yıkama suları 

Yüksek BOĠ ve sabun atıkları, 

yüzey aktif maddeler 

Kağıt Üretimi 
PiĢirme, temizleme liflerin yıkanması 

kağıt hamurunun süzülme suyu 

Yüksek veya düĢük pH, renk, 

yüksek süspanse kolloid ve 

çözünmüĢ katı maddeler, 

organik maddeler, fenol 

Çelik 

Kömürün koklaĢması, eritme fırının 

yıkanması, baca gazları ve çeliği asit ile 

temizleme suyu 

DüĢük pH, asitler, fenol, maden 

filizi, kok kireç taĢı 

Kömür Prosesleri 
Kömürün ayrılması ve temizlenmesi ile 

sülfür damarların temizlenme suyu 

Yüksek süspanse katı maddeler 

kömür, düĢük pH, yüksek 

H2SO4, FeSO3 

Tablo 1.2: Bazı endüstriyel atıkların kaynakları ve özellikleri 

 

Sonuç olarak atık sularda; organik bileĢikler, proteinler, kağıt parçaları, sebze 

kırıntıları, karbonhidratlar, yağlar, petrol artıkları ve üre bulunur. Bunların yanında 

deterjanlar (sür faktanlar), fenoller ve zirai ilaçlar (pestisitler) gibi çeĢitli sentetik organik 

maddeler de atık suların içerisinde bulunur. 
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1.3. Su Kirliliği 
 

Su kirlenmesi; su kaynağının fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik 

özelliklerinin olumsuz yönde değiĢmesidir. 

 

Yeryüzündeki sular, güneĢin sağladığı enerji ile sürekli bir döngü içinde bulunur. 

Ġnsanlar, ihtiyaçları için suyu bu döngüden alır ve kullandıktan sonra tekrar aynı döngüye 

iade ederler. Bu süreç sırasında suya karıĢan maddeler; suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özelliklerini değiĢtirir. Bu da “su kirliliği” olarak adlandırılan durumun ortaya çıkmasına 

neden olur. 

 

1.3.1. Suyu Kirleten Maddelerin Özellikleri  
 

Suyu kirleten maddelerin özellikleri; 

 

 Bu kirleticiler ya suda erir ya da erimeyip su ile her oranda karıĢır. 

 Bu maddeler suda erimiyor ve özgül ağırlıkları sudan küçük ise su yüzeyinde 

yüzerler. Büyük ise suda dibe çökerler. Özgür ağırlığı suya yakın ise suda asılı 

halde kalırlar. 

 Kirleticiler ya organik veya inorganik maddelerdir. 

 Kirleticiler ya oksijenle okside olup parçalanabilir veya dayanıklı olup uzun 

zaman parçalanmadan özelliklerini koruyabilir. 

 Kirleticilerin ıĢık ve diğer koĢullara karĢı dayanıklılıkları az veya çoktur. 

 Bu kirletici organik maddeler aktif kömür ile bol miktarda emdirilebilir. 

 

1.4. Su Kirlenmesi ÇeĢitleri 
 

Alıcı ortamlara göre su kirliliği dörde ayrılır. 

 

1.4.1. Deniz Kirliliği ve Kaynakları 
 

Deniz kirlenmesi; deniz ekosistemine zarar veren, insan sağlığını bozan, balıkçılık da 

dahil olmak üzere, denizlerdeki faaliyetleri engelleyen, denizin kullanım kalitesini etkileyen 

ve değerini azaltan madde veya enerjinin insanlar tarafından deniz ortamına doğrudan veya 

dolaylı olarak bırakılması olarak tanımlanır. 

 

Kentsel, endüstriyel ve tarımsal atıklardan kaynaklanan deniz kirliliğinin artması 

kıyısal yapılaĢmanın büyümesi ve aĢırı avlanmanın önemli sonucu denizlerimizde canlı 

yaĢamı sayıca ve türce giderek azalmaktadır. Sanayi, deniz taĢımacılığı, ĢehirleĢme, turizm 

ve atıkların boĢaltılmasının yanı sıra, oluĢan deniz kazaları ile de her geçen gün denizlerimiz 

daha hızlı kirlenmeye baĢlamıĢtır. 
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Resim 1.3: Deniz kirliliği görüntüsü 

 

Denizlerin kullanım alanlarından birisi, kirlilik veren deĢarjlar için bir alıcı ortam 

olarak kullanılmasıdır. Bu kirlilik, deniz kıyısındaki yerleĢim yerleri ve endüstri 

kuruluĢlarından doğrudan verilebildiği gibi, akarsular, yağmur suları ve hava kirliliği ile de 

daha uzak bölgelere taĢıma yoluyla verilebilir. Bunun yanında, endüstriyel olarak petrol ve 

petrol türevlerinin yaygın bir Ģekilde üretilip kullanılması, kullanım sonucu yapılan deĢarjlar, 

deniz taĢıması ve kazalar denizlerin kirlenmesinde  önemli rol oynar. 

 

1.4.2. Akarsu Kirliliği 
 

Sağlıklı bir akarsuyun ekolojik dengesi, evsel ve endüstriyel kirlenmeye bağlı olarak 

bozulur. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre kıta içi yüzeysel su kategorisine giren 

akarsular 4 ana sınıfa ayrılır. 

 

Resim 1.4: Atık su kirliliği görüntüsü  

 

 Sınıf I: Yüksek kaliteli su; yalnız dezenfeksiyon ile içme suyu temini, 

rekrasyonel amaçlar, (yüzme gibi vücut teması gerektirenler dahil) alabalık 

üretimi, hayvan üretimi ve çiftlik ihtiyacı ve diğer amaçlar için kullanılan su. 

 Sınıf II: Az kirlenmiĢ su; ileri veya uygun bir arıtma ile içme suyu temini, 

rekrasyonel amaçlar, alabalık dıĢında balık üretimi, Teknik Usuller Tebliği’nde 

verilecek olan sulama suyu kalite sınırlarını sağlamak Ģartıyla sulama suyu 

olarak ve sınıf I dıĢındaki diğer bütün kullanımlara uygun su. 
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 Sınıf III: KirlenmiĢ su; gıda, tekstil gibi kaliteli su gerektiren endüstriler hariç 

uygun arıtmadan sonra endüstriyel su temininde kullanılır. 

 Sınıf IV: Çok kirlenmiĢ su; I, II ve III sınıflar için verilen kalite parametreleri 

bakımından daha düĢük kalitedeki yüzeysel suları ifade eder. 

 

1.4.3. Göl Kirliliği 
 

Bir gölün anaerobik hale geçmesinde, gölün asimilasyon kapasitesi önemlidir. Ġkincil 

kirlenme adı da verilen ötrofikasyon ise göllerde fosforca zengin olan evsel atık sular, 

tarımsal drenaj suları ve bazı endüstriyel atık suların gölde beslenmeyi artırarak fotosentezle 

aĢırı alg üremesine ve organik madde miktarının artmasına neden olur.  

 

Yüzeysel sular içinde kirlenmeye karĢı en hassas olan ortam, göllerdir. Özellikle dıĢa 

akıĢı olmayan göllerin havzasından toplanarak gerek akarsular ve gerekse yüzey akıĢıyla 

gelen her türlü çözünmüĢ ve askıda maddeler gölde birikir. Göle karıĢan kirleticiler, ağır 

metaller, güç parçalanabilen pestisitler gibi bozunmayan tipte ise bu kirleticiler gölde 

giderek artan yoğunlaĢmalar meydana getirir. Askıdaki maddeler, göl tabanına çökerek 

birikir ve gölün dolmasına sebep olur. 

 

Kolay parçalanabilen organik maddeler, gölün kendi kendini temizleme kapasitesi ile 

zararsız hale getirilir. Gölün doğal arıtma kapasitesini aĢan organik yükler, göldeki oksijenin 

tüketilmesine ve gölün anaerobik duruma dönüĢmesine sebep olur.  

 

Evsel ve bazı endüstriyel atık sular ile tarımsal drenaj suları, fosfor ve azotça 

zengindir. Bu maddeler, göllerde, fotosentezle aĢırı alg üremesine ve organik madde 

miktarının artmasına yola açar. Üreyen algler, dıĢarıdan göle gelen organik maddeler gibi 

sudaki oksijen miktarını etkiler, göl sularının ıĢık geçirgenliğini azaltır ve bulanıklığı artırır. 

  

Resim 1.5: Göl kirliliği görüntüsü 

 

1.4.4. Yeraltı Suyu Kirliliği 
 

Yeraltı suyunun kirlenmesinin en belirgin nedeni, kentsel ve endüstriyel atıkların 

çevreye verildikten sonra iklim durumuna, toprağın yapısına ve zamana bağlı olarak yeraltı 

suyuna taĢınması ve diğeri de tarım ilaçları ve gübrelerin bilinçsiz kullanımı ile evsel 

atıkların doğrudan toprağa verilmesidir. 
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Resim1.6: Yer altı suyunun kirlenmesi 

 

Yeraltı suyu kalitesinde bozulmaya yol açan tarımsal faaliyetler ise pestisit ve gübre 

kullanımı ile hayvan atıklarıdır. 

 

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre yeraltı suları kalite sınıfları aĢağıda 

verilmiĢtir. 

 

 Sınıf YAS I yüksek kaliteli yeraltı suları; içme suyunda ve gıda sanayinde 

kullanılabilen yeraltı sularıdır. Bu sınıfa giren yeraltı suları diğer her türlü 

kullanma amacına uygundur. 

 Sınıf YAS II orta kaliteli yeraltı suları; arıtma iĢleminden sonra içme suyu 

olarak kullanılabilecek sulardır. Bu sular tarımsal su ve hayvan sulama suyu 

veya sanayide soğutma suyu olarak herhangi bir arıtma iĢlemine gerek 

duyulmadan kullanılabilir. 

 Sınıf YAS III düĢük kaliteli yeraltı suları; yukarıda verilen kalite 

parametrelerinden daha kötü özellik taĢıyan sulardır. Bu suların kullanım yeri, 

ekonomik, teknolojik ve sağlık açısından sağlanabilecek arıtma derecesiyle 

belirlenir. 
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1.5. Su Kirliliğinin Zararları 
 

Lağım suları, içme ve kullanma sularını kirletip bakteri, virüs oranını artırarak,  tifo, 

dizanteri, hepatit, kolera ile diğer önemli bulaĢıcı hastalıkların yayılımına sebep olmaktadır  

 

Kirli atıkların sulara karıĢması ve bitkiler tarafından alınması ile bitki yapısındaki 

nikel miktarı önemli derecede artmaktadır  Bu tür bitkilerin tüketilmesiyle de fazla miktarda 

nikel maddesi vücuda alınmakta ve buna bağlı olarak böbrek yetmezliği, karaciğer 

bozukluğu ve bazı kanser türlerinin oluĢumuna neden olabilmektedir  

 

ÇeĢitli nedenlerle havada yoğun olarak bulunan kurĢun oksit, havadan su kaynaklarına 

ve dolayısı ile besinlere bulaĢır. Bu besinlerin tüketilmeleri sonucu insan sağlığına zararlı 

etkileri görülür. KurĢun oksitin özellikle ağız, yemek borusu, akciğer, meme, kalınbağırsak 

gibi önemli kanser türlerinin oluĢumunda da rol oynamaktadır. Eski su dağıtım sistemlerinde 

kullanılan kurĢunun; çocukların sinirsel geliĢimini, büyümeyi olumsuz etkilediği ve davranıĢ 

bozukluklarına yol açtığı görülmüĢtür. Tarımsal alanlarda üretimi artırmak amacıyla 

kullanılan kimyasal gübreler, zararlı böceklere karĢı kullanılan ve içeriğinde civa, kurĢun ve 

diğer ağır metaller bulunan kimyasal zehirler, yağmur suları ile toprak altına geçerek yeraltı 

sularının kirlenmesine neden olabilmektedir. Akıntılarla yüzeysel sulara ve su havzalarına 

ulaĢan bu kimyasal maddeler, akarsulardaki canlı hayatının da sona ermesine sebep 

olmaktadır. 

 

1.6. Su Kirliliğinin Önlenmesi 
 

Su kirliliğini önleyebilmek için yapılması ve alınması gereken önlemler; 

 

 Öncelikle su kirliliğinin önemli bir nedeni olan tarım ilaçları ve yapay gübreler 

tarım alanlarında rastgele değil, yetkili kuruluĢların önerisine göre 

kullanılmalıdır. 

 Sanayi kuruluĢlarının atıkları, arıtılmadan akarsulara ve diğer su kaynaklarına 

boĢaltılmamalıdır. 

 Ġçme ve kullanma suyu olarak yararlanılan su kaynakları dıĢarıdan insan ya da 

hayvanların girmesini engelleyecek biçimde çevrelenerek kirlenmenin 

önlenmesi gerekmektedir. 

 Kaynak sularının bulunduğu beslenme bölgelerinde endüstri kuruluĢları, hayvan 

barınakları ve çiftlikler kurulmamalıdır  

 Ġçme ve kullanma suyu havzaları içerisinde ve civarında suların kirlenmesine 

neden olabilecek faaliyetler yapılmamalıdır. 

 Ġçme sularının Ģebeke sistemi ile dağıtıldığı durumlarda klor, ozon ve benzeri 

dezenfekte edici maddelerle mikroplarından arındırılması gerekmektedir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Mevzuat doğrultusunda atık suları ayırt edebileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Sularda kirletici etki yapabilecek 

etkenleri sınıflandırınız. 

 Bakteriler, virüsler ve diğer hastalık 

yapıcı canlıların kirletici etkilerini 

incelemelisiniz. 

 Organik maddelerin, endüstri atıkların,  

yağlar ve benzeri maddelerin kirletici 

etkilerini incelemelisiniz. 

 Sentetik deterjanlar, radyoaktiflerin,  zirai 

mücadele ilaçların, inorganik tuzların, 

yapay ve doğal tarımsal gübreler kirletici 

etkilerini incelemelisiniz. 

 Atık ısının kirletici etkilerini 

incelemelisiniz. 

 Atık su kaynaklarını ayırt ediniz. 

 Evsel atık su özelliklerini incelemelisiniz. 

 Endüstriyel atık su özelliklerini 

incelemelisiniz. 

 Su kirlenmesi çeĢitlerini ayırt ediniz. 

 Deniz kirliliğini ve kaynakları 

incelemelisiniz. 

 Akarsu kirliliğini incelemelisiniz. 

 Göl kirliliğini incelemelisiniz. 

 Yeraltı suyu kirliliğini incelemelisiniz. 

 Su kirliliğinin zararlarını tespit ediniz. 

 Su kirliliğini insan sağlığına zararlı 

etkilerini incelemelisiniz. 

 Su kirliliğinin çevre ve diğer canlılara 

olan etkilerini incelemelisiniz. 

 Su kirliliğinin önlenmesine yönelik 

çalıĢmaları tespit ediniz 

 Tarım alanındaki önlemleri 

incelemelisiniz. 

 Sanayi alanındaki önlemleri 

incelemelisiniz. 

 Çevresel önlemleri incelemesiniz. 

 Ġçme sularının Ģebeke sistemine yönelik 

yapılacak önlemleri incelemelisiniz. 

 Evsel atıklara yönelik önlemleri 

incelemelisiniz. 

 Atık suların deĢarj noktaları, depolama 

ve arıtma, bertaraf edildiği yerleri 

kontrol ediniz 

 Tesisin dıĢındaki atık su deĢarj noktalarını 

incelemelisiniz. 

 Kötü koku, renk, akıĢkanlık vb. özellikleri 

incelemelisiniz. 

 Yapılan kontrol sonuçlarını, ilgili 

kurum ve kuruluĢlara gönderiniz. 

 Yapılan çalıĢmaları düzenli olarak kayıt 

etmelisiniz. 

 Numune sonuçlarını ilgili kurum ve 

kuruluĢlara bildirmelisiniz. 

 Resmi yazıĢma kurallarına uymalısınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, su kaynağının, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik, radyoaktif 

ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değiĢmesine verilen addır? 

A) Su kirliliği 

B) Atık su 

C) Endüstriyel nitelikli atık sular 

D) Evsel atık su 

E) Fekal atıklar 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, yaygın olarak yerleĢim bölgelerinden ve çoğunlukla evsel 

faaliyetler ile insanların günlük yaĢam faaliyetlerinin yer aldığı okul, hastane, otel gibi 

hizmet sektörlerinden kaynaklanan atık sulardır? 

A) Endüstriyel atık su 

B) Evsel atık su 

C) Fekal atıklar 

D) ArıtılmıĢ atık su 

E) Sızıntı suyu 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, sulara kirletici etki yapan etken türleridir? 

A) Bakteriler, virüsler ve diğer hastalık yapıcı canlılar 

B) Endüstri atıkları 

C) Sentetik deterjanlar 

D) Yağlar ve benzeri maddeler 

E) Hepsi 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, lağım sularının neden olduğu bulaĢıcı hastalıklardan 

değildir? 

A) Dizanteri 

B) Grip 

C) Kolera 

D) Tifo 

E) Hepatit 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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5. AĢağıdakilerden hangisi, su kirliliğini önleyebilmek için yapılması ve alınması 

gereken önlemlerden değildir? 

A) Öncelikle su kirliliğinin önemli bir nedeni olan tarım ilaçları ve yapay gübreler 

tarım alanlarında rastgele değil, yetkili kuruluĢların önerisine göre kullanılmalıdır. 

B) Sanayi kuruluĢlarının atıkları, arıtılmadan akarsulara ve diğer su kaynaklarına 

boĢaltılmamalıdır. 

C) Ġçme ve kullanma suyu olarak yararlanılan su kaynakları dıĢarıdan insan ya da 

hayvanların girmesini engelleyecek biçimde çevrelenerek kirlenmenin önlenmesi 

gerekmektedir. 

D) Kaynak sularının bulunduğu beslenme bölgelerinde endüstri kuruluĢları, hayvan 

barınakları ve çiftlikler kurulmalı. 

E) Ġçme ve kullanma suyu havzaları içerisinde ve civarında suların kirlenmesine neden 

olabilecek faaliyetler yapılmamalıdır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Mevzuat doğrultusunda atık sulardan numune alma yöntemlerini ayırt edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Sıvı atıkların yol açtığı zararları önlemek için alınan yasal tedbirleri araĢtırınız. 

 Su kirliliğine neden olan veya olabilecek mikrobiyolojik etmenlerin nasıl tespit 

edildiğini araĢtırınız.   

 

2. ATIK SULARDAN NUMUNE ALMA 

YÖNTEMLERĠ 
 

Evsel ve endüstriyel atık sulardan numune alınması, endüstriyel atık su, ham atık su ve 

arıtılmıĢ atık su gibi bütün atık su türlerini kapsar. 

 

2.1. Atık Sulardan Numune Almanın Amacı ve Önemi 
 

Numune alma; bir ana kütleden rastgele seçilmiĢ ve daha az sayıda birimden oluĢan 

örneği inceleyerek ana kütlenin çeĢitli karakteristik değerleri hakkında bilgi sahibi olma ve 

böylece genel yargılara ulaĢma çalıĢmalarına denir.  

 

Numune alma programı farklı birçok amaç için kullanılabilir. Bazı ortak amaçlar 

Ģunlardır. 

 

 Atık su akıntısındaki kirleticilerin deriĢiminin tayin edilmesi, 

 Atık su akıntısı ile taĢınan kirleticilerin yükünün belirlenmesi, 

 Atık su arıtma tesisinin çalıĢması için veri temin edilmesi, 

 Ġstenilen deĢarj yükü sınırlarına uyulup uyulmadığının tespit edilmesi, 

 Atık su deĢarjı ile ilgili olarak veri temin edilmesi. 

 

En iyi ekipmanların kullanıldığı laboratuvar metotları da dahil olmak üzere, numune 

alımları sırasında yapılan hataları düzeltebilecek bir laboratuvar metodu mevcut değildir.  

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Su ve atık su analizi kendi baĢına bir iĢlemin sonu değildir. Yalnızca karar verilmesine 

yardımcı olan bir araçtır. Analiz sonrası verilen kararlar hatalı ise bu hatalar sağlık ve 

ekonomik anlamda birçok ciddi sonuç doğurabilir. Dolayısıyla analizlerin ne amaçla talep 

edildiğinin bilinmesi zorunludur. 

  

Numune alınması sırasında göz önünde bulundurulması gereken parametreler;  

 

 Numune alınan yer, 

 Numune alma saati, 

 Numune alma biçimi, 

 Alanda yapılan hazırlık çalıĢmaları, 

 Alanda yapılan analizler, 

 Seçilen ĢiĢenin tipi, 

 Numune miktarı, 

 Numune saklama koĢulları, 

 Numune saklama süresi. 

 

Analizlerin amacı; sonuçların kantitatif standartlara uygun olmasının sağlanmasıdır.  

 

Resim 2.1: Numune almada kullanılan cihaz tipleri 

 

2.2. Atık Su Numune Alma Yöntemleri  
 

Atık su numune alma yöntemleri; numune alma planına, numune alma amacına ve 

yapılacak analize göre sınıflandırılır. 
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2.2.1. Analiz Yöntemlerine Göre Numune Alma 
 

 Duyusal muayene için alınan numune: Sahada, duyu organları yardımı ile renk, 

görünüm, koku ve diğer özelliklerin tespiti için alınır. 

 Fiziksel analiz için alınan numune: Sahada, bazı aletler yardımı ile sıcaklık, pH, 

iletkenlik gibi özelliklerin belirlenmesi için alınır. 

 Mikrobiyolojik analiz için alınan numune: Atık suyun içerisinde 

mikroorganizma tespiti, çeĢitleri ve miktarını öğrenmek için alınan numunedir. 

Özellikle patojen mikroorganizma üreyip üremediği kontrol edilir. 

 Kimyasal analiz için alınan numune: Atık suyun içerisinde organik ve inorganik 

maddelerin neler olduğu ve oranlarının tespiti amacıyla alınır. 

 Toksikolojik analiz için alınan numune: Atık suyun içerisinde herhangi bir 

toksik madde olup olmadığının tespiti için alınan numunedir. Toksik 

maddelerin tayini için alınacak numune miktarı en az 15 litre olmalıdır.  

 Radyoaktif muayene için numune alma: Radyoaktif ölçümler için en az bir litre 

atık suya ihtiyaç vardır. Radyoaktivite ölçümü için numune almada polietilen 

ĢiĢe kullanılır. 

 

2.3. Numune Tipleri 
 

Durgun ve akarsudan numune alma teknikleri arasında farklılıklar vardır. 

 

2.3.1. Nokta Numune 
 

Nokta numune, yüzeyden, belli derinliklerden ve tabandan alınan temsili 

numunelerdir. Numunenin alındığı atık suyun akıĢı düzenli ve parametre değerleri sabit 

değilse nokta numunesi alınır. 

 

Nokta numuneler;  

 

 Kirliliğin belirlenmesinde,  

 Su kalitesinin ortalama kalite limitleri dıĢındaki sınır değerlerinin tahmininde, 

 Çözünebilir sülfürlerin, artık klor ve çözünmüĢ gazların değiĢiminin 

belirlenmesinde kullanılır. 

 

2.3.2. Periyodik Numune 
 

Periyodik numuneler; sabit bir dönemde atık su numunesinin bir veya daha fazla kap 

içerisine, her bir kaba belirlenen hacimde alınacak Ģekilde pompalanmasıdır. 

 

Sabit akıĢ aralıklarında alınan periyodik numuneler, sıvı akıĢının her bir birim hacmi 

için zamana bağlı olmadan kontrollü bir numune almayı ve sabit zaman aralıklarında akıĢa 

bağlı olarak farklı hacimlerde numune almayı kapsar. 
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2.3.3. Sürekli Numune  
 

Sürekli numuneler sabit akıĢ hızında ve değiĢken akıĢ hızında alınabilir. Sabit akıĢ 

hızında alınan numuneler spesifik parametrelerin değiĢimi ile ilgili bilgi vermezler. Ancak 

değiĢken akıĢ hızında alınan numuneler, su kalitesinin bir göstergesi olup debi ve 

kirleticilerin değiĢim farklılıklarının önemli olduğu durumlarda en iyi metottur. 

 

2.3.4. Seri Numune 
 

Belli bir yerdeki su kütlesinin farklı derinliklerinden alınan seri haldeki numuneler; 

derinliğe bağlı profil numuneler, bir su kütlesinin değiĢik yerlerinden aynı derinlikten alınan 

seri haldeki numuneler, alan profil numuneleri olarak sınıflandırılır.  

 

2.3.5. BileĢik Numune 
 

Sürekli alınan numuneler, bileĢik numune elde etmek amacı ile birleĢtirilir. BileĢik 

numuneler bileĢenlerin ortalama verisini sağlar ve ortalama sınır değer oluĢturulmak 

istendiği zaman önem taĢır.  

 

2.4. Atık Su Numunesi Örnekleme Yöntemleri 
 

Atık su numuneleri genel olarak anlık ya da kompozit örnekleme ile alınır. 

 

2.4.1. Anlık Örnekleme 
 

Belirli bir zamanda ve belirli bir noktadan alınacak olan anlık atık su numunesi sadece 

o yeri ve o zamanı temsil eder. BileĢimi zaman ve konum açısından büyük değiĢiklik 

göstermeyen homojen su kütleleri (göl, deniz gibi) anlık numune ile temsil edilir.  

 

Anlık numunede, tüm numune hacmi bir seferde alınır. Anlık numuneler belirli bir 

zamanda atık su kompozisyonunu belirlemede faydalıdır.  

 

2.4.2. Kompozit Örnekleme 
 

Ani, özel, değiĢken veya düzensiz deĢarjların ve iĢlemlerin olduğu tesislerde, bu tür 

deĢarjların içinde bulunduğu periyodu temsil eden kompozit numunelerin alınması gerekir. 

Bu da evsel ve endüstriyel atık sularda belirli zaman aralıklarında atık su debisi ile orantılı 

olarak alınan karıĢık (kompozit) numuneyi tanımlar. Çoğu hallerde kompozit numune terimi, 

aynı numune alma noktasından farklı zamanlarda toplanan numunelerin karıĢımını ifade 

eder. Zaman kompoziti terimi ile de tanımlanabilen bu numuneler, arıtma tesisi tasarımında 

ve verimlilik tespitinde kullanılacak ortalama konsantrasyonların belirlenmesinde kullanılır. 

 

Kompozit numuneler, çok sayıda numunenin analizi yerine ortalama özellikte bir tek 

numune ile çalıĢmaya imkân verir. Genellikle analizler için 24 saatlik kompozit numune 

standart kabul edilir. Ayrıca kompozit numune bir vardiyayı veya daha kısa bir zaman 

periyodunu ya da tam bir periyodik iĢlemi veya çevrimi temsil için uygundur.  
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Kompozit numuneler; 
 

 Zaman ağırlıklı numuneler, 

 AkıĢ ağırlıklı numuneler olmak üzere iki tiptir. 

 

Zaman ağırlıklı numuneler; numune alma dönemi boyunca değiĢmez aralıklarla 

alınan, eĢit hacimli anlık numunelerdir. Zaman ağırlıklı kompozit numuneler, kanalizasyon 

suyu veya çıkıĢ suyunun ortalama kalitesi inceleneceği zaman alınır. 

 

AkıĢ ağırlıklı kompozit numune; numune alma noktasından geçen, miktarı belirli, 

çıkıĢ suyundan alınan, her bir eĢit hacimli anlık numunenin veya numune alma zamanındaki 

akıĢa orantılı olarak değiĢen hacimlerdeki numunelerin sabit zaman aralıkları ile alınması ile 

elde edilir. AkıĢ ağırlıklı kompozit numune alma amacı kirleticilerin yüklerini belirlemektir. 

 

AkıĢ ağırlıklı ve zaman ağırlıklı numune almanın her ikisinde de, anlık numunelerin 

her birinin hacmi 50 ml’ den daha büyük olmalıdır. Kompozit numuneler çok sayıda 

numunenin analizi yerine ortalama özellikte tek bir numune üzerinde çalıĢılmasına imkân 

verir. Kompozit numunelerde ölçülen parametrelerin değerleri; ilgili yönetmelikte, anlık, 2 

saatlik ve 24 saatlik kompozit numuneler için verilen standart değerler ile mukayese edilir. 

 

Anlık ya da kompozit örnekleme yöntemlerinden hangisinin seçileceği, çalıĢmanın 

amacı göz önüne alınarak ya da mevzuat çerçevesinde belirlenir. 
 

  

Zamana Bağlı Kompozit Numune Noktaya Bağlı Kompozit Numune 

Tanımlama  Aynı örnekleme noktasından farklı 

zamanlarda toplanan numunelerin 

karıĢımını ifade eder. 

 Farklı örnekleme noktalarından 

aynı anda toplanan numunelerin 

karıĢımını ifade eder.  

Uygulama 

Alanı 
 Genel olarak konsantrasyonun zamana 

bağlı olarak büyük ölçüde değiĢiklik 

gösterebildiği deĢarjlarda ve 

akarsularda kullanılır. 

 Genel olarak konsantrasyonun 

farklı noktalarda değiĢiklik 

gösterebildiği göl, büyük akarsu 

vb. su kütlelerinde kullanılır. 

Uygulama 

Yöntemi 
 Belirli zaman aralıkları ile 2 veya 24 

saat boyunca aynı noktadan debi ile 

orantılı olarak toplanan numuneler eĢit 

oranlarda birleĢtirilerek elde edilir. 

 Söz konusu zaman aralığı 5 dakikadan 

az yada 1 saatten fazla olamaz. 

 Birbirleri ile komĢu olan farklı 

noktalardan aynı zamanda eĢit 

miktarda alınan numunelerin eĢit 

oranlarda karıĢtırılması ile elde 

edilir. 

 Noktalar arasında seçilen mesafe 

su kütlesinin büyüklüğüne ve su 

kalitesi değerlendirmesinin 

niteliğine bağlı olarak seçilir. 

Tablo 2.1: Zamana ve noktaya bağlı su numunesi örnekleme yöntemi 
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Belli bir zamanda ve belli bir yerden numune alındığında, bu numune sadece o yeri ve 

zamanı temsil eder. Bununla beraber, bileĢiminde zamanla büyük değiĢiklik göstermeyen 

kaynaklardan alınan numuneler, daha uzun bir zaman periyodunu veya daha büyük bir hacmi 

temsil eder. Kaynağın zamana bağlı olarak büyük ölçüde değiĢtiği durumlarda, uygun zaman 

aralıklarında alınan numuneler ayrı analiz edilir. Böylece bu değiĢimin frekansı, süresi ve 

büyüklüğü belirlenir. DeğiĢimlerin beklendiği zaman periyoduna göre numune alma aralığı 

seçilir. Bu aralık, en az beĢ (5) dakika, en fazla bir (1) saat olur.  

 

Özelliklerinde ve miktarlarında zamanla değiĢim gösteren parametrelerin analizleri 

için kompozit numuneler kullanılmaz. Bu gibi analizlerin, numune alma noktasında ve/veya 

ayrı toplanan numunelerde hemen yapılması gerekir. Tüm çözünmüĢ gazların analizleri, 

kalıntı klor, çözünmüĢ sülfür, sıcaklık; pH tayinleri ve mikrobiyolojik analizler bu 

kapsamdadır.  

 

Numune toplama ve saklama süresince mevcut koĢullarda değiĢmeden kalan 

bileĢenlerin analizi için zaman kompoziti numuneler kullanılır.  

 

Eğer numune alma sırasında bazı koruyucu maddeler ilave edilecekse bunlar en 

baĢından numune kabına konur ve kompozit numune bu kapta hazırlanır.  

 

GeniĢlik ve derinliğe bağlı olarak suyun bileĢiminin çok değiĢtiği nehirlerde ve 

akarsularda; çok çeĢitli ve ayrık atık su akımlarının birlikte arıtılmasının önerildiği 

durumlarda; farklı numune alma noktalarından alınan numunelerin karıĢımının analizi 

gerekir. Bu tip numunelerin hazırlanması için bilinen bir derinlikten özel bir araç ile alınır. 

Ancak, doğal su kütlelerinde çoğunlukla yerel değiĢimler toplam veya ortalama değerlerden 

çok daha önemli olduğu için numunelerin ayrı alınıp incelenmesi gerekir. 

 

Resim 2.2: Kompozit su numunesi alma cihazları 

 

2.5. Numune Araç-Gereç ve Ekipmanları 
 

Atık sularda fiziksel ve kimyasal analizlerin tayini için numune almada genellikle 

polietilen ve cam kaplar tercih edilir. Tüm plastik kaplar duyarlı analizlerde kirliliklere sebep 

olabileceğinden az miktarda bulunan organik kirleticiler için kullanılan numune kapları 

camdan yapılmalıdır. Kapaklar ise cam veya PTFE (politetra floretilen) den yapılmalıdır. 
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Numune toplanması, depolanması ve nakliyesinde kullanılan kapların tipi için 

analizden sorumlu laboratuvara danıĢılır. Numune kabında yabancı maddeler tarafından 

absorbsiyon ve buharlaĢma nedeni ile oluĢan kayıplar önlenmelidir. 

 

Araçların mümkün olduğu kadar basit olması, mikroorganizma yerleĢecek pürüzleri 

bulunmaması ve steril edilebilir özellikte olması tercih edilir.  

 

Resim 2.3: Atık sulardan numune alma kapları 

 

Numune kabı seçiminde göz önünde tutulması istenilen özellikler Ģunlardır: 

 

 Kırılmaya karĢı yüksek dayanıklılık, 

 Yüksek sızdırmazlık özelliği, 

 Yeniden açılabilme kolaylığı, 

 Yüksek ısıya dayanıklılık, 

 KullanıĢlı boyut, biçim ve kütle,  

 Temizlenmeye ve yeniden kullanılmaya uygunluk, 

 Temin kolaylığı ve maliyet. 

 

Plastik kaplar atık sulardan numune almada birçok olumlu özelliğinden dolayı tercih 

edilir. Ancak aĢağıdaki analizlerin yapılması amacıyla alınacak numuneler için sadece cam 

kap kullanılır. 

 Yağ ve gres, 

 Hidrokarbonlar 

 Deterjanlar, 

 Pestisitler. 
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2.5.1. Elle Numune Alma Teçhizatı 
 

Atık sulardan numune almak için en basit teçhizat; uygun uzunlukta saplar takılmıĢ 

olan kova, kepçe veya geniĢ ağızlı ĢiĢeden ibarettir. ġiĢelerin hacimlerinin 100 ml den az 

olmaması gerekir. Kompozit numunelerin hazırlanması için elle alınmıĢ numuneler 

kullanılıyor ise kova, kepçe veya ĢiĢenin hacmi iyi belirlenmeli ve ± %5 doğruluk sınırları 

içerisinde olmalıdır. Elle numune alma teçhizatı, analizleri etkilemeyecek inert bir maddeden 

yapılmıĢ olmalıdır. 

 

Numune almaya baĢlamadan önce, malzeme deterjan ve su ile veya önerilen Ģekilde 

temizlenir. Ġncelenen analizler deterjan türünden maddeler ise temizlemeden sonra 

durulamaya özel itina gösterilir. 

 

Resim 2.4: Atık sulardan örnek almak için kullanılan kepçe ve sediment örnekleyiciler 

 

2.5.2. Otomatik Numune Alma Teçhizatı  
 

Yeni üretilen portatif numune alma cihazları büyük kolaylık sağlar.Bu cihazlarla, sıralı 

veya kompozit olarak zamana, akıma ve yağıĢ koĢullarına bağlı numune almak mümkün 

olduğu gibi uygun sıcaklıkta muhafaza etme, 15 lt kapasitede numune alma ve rutin 

kullanımlar için uygundur. 

 

Mevcut ticari cihazların bir kısmı, sürekli numune almaya veya numunelerin peĢ peĢe 

otomatik olarak toplanmasına izin verir. Bunlar, her çeĢit atık su için kullanılabilir ve 

kolayca taĢınabilir. Otomatik numune alıcılar, zaman oranlı ve akıĢ oranlı olmak üzere iki 

tiptir. Bazıları her iki özelliğe de sahiptir. 
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Resim 2.5: Numune almada kullanılan portatif cihaz tipleri 

 

  

  

Resim 2.6: Numune almada kullanılan sabit cihaz tipleri 

 



 

 26 

Numunelerin taĢınması için çanta, numune taĢıma kabı, numune ekipmanının ve 

numune alınan musluğun steril edilmesi için alkol- ispirto lambası, numunenin kayıt 

edilmesi ve bilgilerinin yazılması için numune kayıt defteri, numune etiketleri gibi basılı 

evrakların bulunması çalıĢmayı kolaylaĢtırır. 

 

Resim 2.7: Numune taĢıma kapları 
 

Numune ĢiĢeleri üzerine yapıĢtırılacak etiketler, numune kabına kolayca yapıĢabilir 

nitelikte olmalı ve etiketlere yazılacak bilgiler için yeterli büyüklükte olmalıdır. ĠĢaret 

kalemleri numune kabının üzerine yazı yazabilecek nitelikte olmalıdır.  

 

2.6. Numune Alma Ekipmanının Hazırlanması  
 

Öncelikle numune kapları, ĢiĢeler, taĢıma kapları, etiketler ve benzeri diğer gereçler 

hazırlanır. Numunelerin korunması ve saklanması için laboratuvardan temin edilecek reaktif 

maddeler ile soğutuculu ve zarar görmeden taĢınabilecek kaplar hazırlanır. Bu hazırlık, bir 

program çerçevesinde ve laboratuvarla iĢbirliği içinde olmalıdır. 

 

Kimyasal, fiziksel ve radyolojik analizler için numune kapları, kullanılmadan önce 

temizlenir ve kurutulur. Kimyasal reaktiflere dayanıklı cam veya polietilenden yapılmıĢ 

kapların kullanılması uygundur. Yeni alınmıĢ cam kaplar, su ile doldurulur ve bu durumda 

birkaç gün bekletilir. Hazırlama süresi, cam kaplar önceden seyreltilmiĢ HCl çözeltisi ile 

iĢleme sokularak kısaltılabilir. Sertlik, silisyum dioksit, Na ve K miktarı tayinleri yapılacak 

numuneler yalnız polietilen kaplarda saklanır. Plastik kaplarda saklanan, taĢınan ve analizi 

yapılan numunelerin pH değerleri, plastiklerin CO2 gibi gazlara karĢı gösterdikleri 

geçirgenlikten dolayı hatalı bulunur. 

 

Mikrobiyolojik analiz numuneleri için 180°C lik kuru sıcaklıkta bir saat sterilize 

edilmiĢ, tercihen 100 ml.lik nötr ve renkli ĢiĢeler kullanılır. Bunların yanında, geniĢ ağızlı en 

az 300 ml hacminde, tıraĢlı, cam kapaklı ĢiĢeler uygundur. Bu ĢiĢeler, suyun çözücü 

etkilerine karĢı koyabilecek nitelikte olmalıdır. En çok kullanılan malzemeler, otoklavda 

steril edilen tekrar kullanılabilen ĢiĢeler veya radyasyonla sterilize edilen tek 

kullanımlık ĢiĢelerdir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Mevzuat doğrultusunda atık sulardan numune alma yöntemlerini ayırt edebileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Analiz yöntemlerine göre numune alma 

çeĢitlerini ayırt ediniz. 

 Duyusal muayene için alınan numunenin 

özelliklerini incelemelisiniz.  

 Fiziksel analiz için alınan numunenin 

özelliklerini incelemelisiniz. 

 Mikrobiyolojik analiz için alınan 

numunenin özelliklerini incelemelisiniz. 

 Kimyasal analiz için alınan numunenin 

özelliklerini incelemelisiniz. 

 Toksikolojik analiz için alınan 

numunenin özelliklerini incelemelisiniz.  

 Radyoaktif muayene için alınan 

numunenin özelliklerini incelemelisiniz.  

 Numune tiplerini ayırt ediniz. 

 Nokta numunelerin özelliklerini 

incelemelisiniz. 

 Periyodik numunelerin özelliklerini 

incelemelisiniz. 

 Sürekli numunelerin özelliklerini 

incelemelisiniz. 

 Seri numunelerin özelliklerini 

incelemelisiniz. 

 BileĢik numunelerin özelliklerini 

incelemelisiniz. 

  Atık su numunesi örnekleme 

yöntemlerini ayırt ediniz. 

 Anlık örnekleme yönteminin 

özelliklerini incelemelisiniz. 

 Kompozit örnekleme yönteminin 

özelliklerini incelemelisiniz. 

 Numune araç gereç ve ekipmanlarını 

ayırt ediniz. 

 Otomatik numune alma cihazlarının 

muhafaza koĢullarını incelemelisiniz. 

 Otomatik numune alma cihazlarının 

kapasitesinin uygunluğunu 

incelemelisiniz. 

 Elle numune alma araç gereç ve 

ekipmanların özelliklerini 

incelemelisiniz. 

 Numune almada kullanılan araç gereç ve 

ekipmanın fiziksel özelliklerini 

incelemelisiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Numune almada kullanılan kapların 

steril edilebilme özelliklerini 

incelemelisiniz. 

 Numune almada kullanılan kapların 

ısıya, sızdırmaya ve kırılmaya karĢı 

dayanıklılık özelliklerini incelemelisiniz. 

 Numune almada kullanılan kapların 

boyut ve biçim gibi özelliklerinin 

uygunluğunu incelemelisiniz.  

 Numune sonuçlarını değerlendiriniz. 

 Yapılan çalıĢmaları düzenli olarak kayıt 

etmelisiniz. 

 Numune sonuçlarını iĢyerine 

bildirmelisiniz. 

 Numune sonuçlarını ilgili kurum ve 

kuruluĢlara bildiriniz. 

 Resmi yazıĢma kurallarına uymalısınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, yüzeyden, belli derinliklerden ve tabandan alınan temsili 

numunedir? 

A) Kompozit numune.  

B) Periyodik numune.  

C) Nokta numune. 

D) Sürekli numune. 

E) BileĢik numune. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, belirli bir zamanda ve belirli bir noktadan alınan ve sadece o 

yeri ve o zamanı temsil eden su numunesidir? 

A) Anlık örnekleme. 

B) Sürekli numune.  

C) BileĢik numune. 

D) Kompozit örnekleme.  

E) Periyodik numune. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, numune alma programının ortak amaçlarından değildir? 

A) Atık su akıntısındaki kirleticilerin deriĢiminin tayin edilmesi. 

B) Sonuçların kantitatif standartlara uygun olmasının sağlanması. 

C) Atık su arıtma tesisinin çalıĢması için veri temin edilmesi. 

D) Ġstenilen deĢarj yükü sınırlarına uyulup uyulmadığının tespit edilmesi. 

E) Atık su akıntısı ile taĢınan kirleticilerin yükünün belirlenmesi. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, kimyasal analiz için alınan numunenin amacıdır? 

A) Sıcaklık ölçümü. 

B) Ph ölçümü. 

C) Toksik maddelerin tespiti. 

D) Koku tespiti. 

E) Organik ve inorganik maddelerin tespiti. 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, zamana bağlı kompozit numune alma aralığıdır? 

A) En az 5 (beĢ) dakika en fazla 1(bir) saat.  

B) En az 5 (beĢ) dakika en fazla 2(iki) saat.  

C) En az 5 (beĢ) dakika en fazla 3(üç) saat.  

D) En az 5 (beĢ) dakika en fazla 4(dört) saat.  

E) En az 5 (beĢ) dakika en fazla 5(beĢ) saat.  

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 30 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Gerekli numune alma ekipmanı verildiğinde, mevzuat doğrultusunda atık sulardan 

fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik numune alabileceksiniz. 

 

 

 

 

 YaĢadığınız çevrede su kirliliğine neden olan veya olabilecek fiziksel, kimyasal 

etkenleri araĢtırınız.   

 Atık sularda insan ve çevre sağlığına zarar verecek, arıtımı etkileyecek 

mikrobiyolojik etmenleri araĢtınız 

 Oda sıcaklığında bir bardak suyun içine besin maddeleri atarak nasıl bir değiĢim 

gösterdiğini gözlemleyerek araĢtırınız. 

 

3. ATIK SULARDAN FĠZĠKSELVE 

KĠMYASALVE MĠKROBĠYOLOJĠK 

NUMUNE ALMA 
 

Atık suların özelliklerinin duyu organları yardımıyla tespit edilmesi amacıyla fiziksel 

numune alınır. Fiziksel numune ile atıkların, rengine, görünüĢüne, kokusuna ve diğer 

özelliklerine bakılıp incelenerek istenen özellikte olup olmadığı kontrol edilir. 

 

Atık suların sahada bazı aletler yardımı ile içerisinde bulunan organik ve inorganik 

maddelerin, atık suların kimyasal özelliklerinin (sıcaklık, pH, iletkenlik ve benzeri)  

belirlemek ve oranlarının tespit etmek amacıyla kimyasal numune alınır. Atık suların 

kimyasal açıdan uygunluğu bu Ģekilde kontrol edilir. 

 

Atık sularda bulunan mikrobiyolojik etkenlerin ve oranlarının tespiti içinde 

mikrobiyolojik numune alınır.  Bu yol ile atık suların, biyolojik açıdan canlılar için riski 

kontrol edilir. 

 

Numune alma süreci; temsil edilebilirlik, takip edilebilirlik, metodoloji gibi üç birincil 

unsura dayanır. 

 

Numune sayısı; kirlilik kaynaklarının çeĢitliliğine, numunelerin emniyetli bir Ģekilde 

alınmasına, depolanmasına, paketlenmesine, taĢınması için gerekli olan zamana ve 

kaynaklara, numune alınan tesis için uygulanabilir gerekliliklere, numune alma ve analiz 

faaliyeti için bir kalite güvence kontrolü sisteminin kullanılması gibi unsurlara bağlıdır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Numune alma sıklığı; atık su debisi ve arıtma tesissinin hizmet verdiği nüfusa göre 

ilgili mevzuatta aĢağıdaki Ģekilde belirlenmiĢtir. 

 

 Debi (m3/gün)                             Debi ölçümü ve numune alma sıklığı 

50’den az                                                        Yılda bir 

50 – 200                                                         3 Ayda bir 

200 – 1000                                                     Ayda bir 

1000 – 10000                                                  Haftada bir 

10000’denbüyük                                              Her gün 

Tablo 3.1: Debiye bağlı olarak numune alma sıklığının değiĢimi 

 
Arıtma Tesisinin Hizmet 

Verdiği Nüfus 
Numune Alma Sıklığı (Numune/Yıl) 

2000-9999 

Ġlk yıl 12, sonuçları uygun olması 

halinde, takip eden yıllarda 4 numune, 

aksi halde 12 

10000-49999 12 

>50000 24 

Tablo 3.2: Arıtma nüfusuna bağlı olarak numune alma sıklığı 

 

 

Resim 3.1: Atık sulardan numune alınması 
 

3.1. Atık Sulardan Fiziksel ve Kimyasal Numune Alma 
 

DeğiĢik atık su kaynaklarından numune alınırken, alınacak numune türüne uygun 

numune ĢiĢesi seçilmelidir. Numune ĢiĢesi temizlendikten sonra numune alınacak su ile 

çalkalanır. Anlık numunelerde tüm numune hacmi bir seferde alınmalıdır, kompozit 

numuneler anlık numunelerin belirli sayısının karıĢımından veya atık suyun fraksiyonlarının 

sürekli olarak toplanması yoluyla hazırlanır. 
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Kompozit numuneler zaman ağırlıklı ve akıĢ ağırlıklı olmak üzere iki tiptir. Zaman 

ağırlıklı numuneler, numune alma dönemi boyunca değiĢmez aralıklarla alınan eĢit hacimli 

anlık numunelerdir. AkıĢ ağırlıklı kompozit numuneler ise numune alma dönemi boyunca 

hacim ve çıkıĢ suyu akıĢına orantılı numune hacmi yoluyla alınan numunelerdir. Su ve atık 

su numuneleri alınırken kabın ağzı ile kapak arasında hava kalmayacak Ģekilde alınmalı ve 

kapatılır. Su ve atık su numuneleri en az 2 L olacak Ģekilde temiz bidon veya cam 

kavanozlarla getirilir. 

 

3.1.1. Numune Alım Yerleri  
 

Atık sulardan alınacak numuneler, atık su kaynaklarına göre farklılık arz eder.  

 

3.1.1.1. Akarsulardan Numune Alma 
 

Akarsulardan numune alınırken öncelikle numune alma noktasının seçiminin doğru 

yapılması gerekir. Akarsulardan numune alım noktaları Ģu Ģekilde seçilir. 

 

 Tek numune alma iĢleminde, su kalitesi belirleneceği zaman, uygun bir köprü 

üzerinden veya numune alma istasyonundan daha önce iyice karıĢmıĢ olan 

akarsu kolundan numune alınır. 

 Daha küçük akarsu kolunun ana akarsu kolu kalitesi üzerindeki etkileri 

incelenmek istendiğinde, yan kolun karıĢımından hemen önce, diğeri karıĢma 

noktasından epeyce uzakta bulunan bir noktadan olmak üzere iki numune alınır. 

 Atıkların karıĢma iĢlemleriyle ilgili çalıĢmalarda, boya kullanarak izleme 

tekniği veya iletkenlik ölçümleri yapılır. 

 YavaĢ akan akarsularda sıcaklık ve diğer yoğunluk etkilerini gidermek için 

birden fazla derinlikten numune alınır. 

 Numuneler deĢarjın yapıldığı noktadan veya küçük kolun karıĢtığı yerden sonra 

akarsu geniĢliği boyunca iki veya daha fazla noktadan alınır. 

 Seçilen bölgede özellik homojen değilse deneyler üç boyutta yapılmalı, bu 

durumda numuneler birkaç noktadan alınır ve tek bir numune kabında 

birleĢtirilir; eğer homojenite gözlenirse tek nokta yeterlidir, 

 

Resim: 3.2: Akar su numune alma noktasının belirlenmesi 
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3.1.1.2. Deniz Sularından Numune Alma 
 

 Numune kabı ve numunenin etkileĢme riskinin bulunduğu durumlarda cam veya 

diğer etkileĢmeyen malzemeler kullanılır. (Denizden numune alma iĢleminde 

kırılabilir numune kapları kullanılmamalıdır.) 

 Yüzey altı su numuneleri, numune kabının basit bir Ģekilde suyun altına 

daldırılmasıyla alınır, numune almadan önce numune ĢiĢesi numune alınacak su 

ile çalkalanmalıdır. 

 Açık sulardan ve numune alma platformlarından gelgit veya kaynak kısmından 

alınacak numunelerin kirlenmesini önlemek için plastik eldiven kullanılır. 

 Numune, tekne rüzgara ve akıntıya doğru yavaĢ yavaĢ hareket ederken, teknenin 

ön kısmından alınır. 

 Su yüzeyinden veya hemen altından numune almak için; numune alma iĢlemi 

açık ağızlı numune alma cihazları ile yapılır. Belirli derinliklerden nokta 

numune veya numune serileri veya derinliğe bağlı bileĢik numune almak için 

kapalı boru tipi numune alma cihazları kullanılır. Pompalama cihazlarından, 

belirli derinliklerden nokta veya seri numune, derinliğe veya alana bağlı bileĢik 

numune almada otomatik numune alma cihazları kullanılır. 

 Kaliteyi belirlemek için numuneler, normal çevresel Ģartlar altında alınır ve 

normal çevresel Ģartları kapsayacak uygunlukta tekrarlanır, özellikle belirli bir 

zaman için kalite belirlemek gerekiyorsa, meridyen dereceleri boyunca numune 

almak gereklidir, 

 Numune kabı kapakları sıkıca kapatılır, ıĢık veya sıcaklık etkilerinden 

korunması gerekir. Analiz etüt gemisinde tamamlanmayacaksa numunelerin 

muhafaza süresi en aza indirilmeli ve bekletme süresi 24 saati aĢmamalıdır. 

Numuneler gerekiyorsa süzülmeli, kararlı hale getirilmeli ve 4 
o
C de muhafaza 

edilir. 

 

Resim 3.3: Denizden numune alınması 

 

3.1.1.3. Kanalizasyon, Kanal ve Rögarlardan Numune Alma 
 

 Numune almadan önce seçilen numune alma noktasındaki kabuk, sulu çamur, 

bakteri tabakası ve benzeri uzaklaĢtırılır. 

 Numune iyi karıĢımın sağlanması için çıkıĢ suyunun yüksek türbülanslı olduğu 

yerden alınır. 
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Resim 3.4: Atık su kanalından örnekleme cihazı ile numune alınması 

 

3.1.1.4. Atık Su Arıtma Tesislerinden Numune Alma 
 

 Tüm arıtma tesisinin çalıĢmasını kontrol etmek amacıyla numuneler ana giriĢ ve 

çıkıĢ noktalarından alınır, eğer farklı birimler kontrol edilecekse numuneler 

sadece o bölgeden alınır. 

 Atık su arıtım tesislerinden numune alınırken askıda katı maddelerin sebep 

olduğu heterojenliği yok etmek veya asgariye indirmek için iyi bir karıĢım 

sağlanması gerekir. 

 

Resim 3.5: Atık su arıtım tesislerinde numune alma 
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Resim 3.6: Atık su arıtma tesislerinden numune alma noktası 

 

3.1.1.5. Yer Altı Sularından Numune Alma 
 

 Numune alınan yeraltı suyunun fiziko-kimyasal yapısının değiĢmemesi için az 

ıĢık geçiren, mat numune alma kapları kullanılır. Organik bileĢikleri tespit için 

yer altı suyundan numune alınması durumunda, sondaj deliğinin 

düzenlenmesinde kullanılan veya numune alma cihazında mevcut olabilen 

organik malzemelerden kaynaklanan bulaĢma en aza indirilir. 

 Yer altı su numunesinin kimyasal yapısının değiĢmesini önlemek için sondaj 

deliği kaplama ve süzgeçlerinin yapımında uygun malzemeler kullanılır. 

 Yeraltı suyu numunesinin derinlerden yukarı çıkarılması için dalgıç pompalar 

kullanılır. 

 Kepçe numune olarak bilinen derinden numune alma cihazları sondaj 

deliğinden numune almada kullanılır. Açık tüp numune alıcılar suyun 

dolmasına izin verir ve mekanik veya elektrikli bir düzenekle belli bir derinlikte 

kapatılır. 

 Piyezometre ve gözenekli kaplar gibi yerinde numune alma cihazları akiferden 

farklı numunelerin alınacağı belli derinliğe sabit olarak yerleĢtirilir. 

 Kapanabilen numune alma sistemli cihazlar, bir sondaj deliğinde belli 

derinliklerden su çekerek numune almaya yararlar. Sistem, cihaz sondaj 

deliğinde aĢağı doğru yöneldiğinde kapanmayı sağlayan hidrolikli veya 

pnömatik olarak çalıĢabilen bir veya daha fazla kapatma mekanizmasını kapsar, 

 Gözenek suyu numuneleri, bir akiferin doymamıĢ veya doymuĢ bölgelerinde 

farklı derinliklerde yer altı suyu kalitesi hakkında ayrıntılı bilgi almak için 

alınan numunelerdir. 

 Ġçme suyu olarak yer altı suyunun uygunluğu araĢtırıldığında çoğu parametreler 

için aylık veya daha sık numune almak gereklidir. 
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Resim 3.7: Yer altı sularından numune alma ekipmanı 

 

3.1.1.6. DeĢarj Ġzni Gereği Numune Alma 
 

Su kirliliği ile ilgili mevzuat kapsamında faaliyet gösteren tesisler, atık sularını deĢarj 

izni ile alıcı ortama verebilir. Bu kapsamda tesise ait atık suyun,  su kirliliği ile ilgili mevzuat 

ile belirlenmiĢ tablolardaki sınır değerleri sağlaması gerekir. Bu tablolarda uygun örnekleme 

yöntemi; anlık, 2 saatlik kompozit, 24 saatlik kompozit olarak belirtilmiĢtir. 

 

Örnekleme noktası olarak; tesise ait atık suyun alıcı ortama deĢarj hattından belirlenir. 

DeĢarj hattı atık suyun, tesisten çıktıktan sonra alıcı ortama karıĢma noktasına kadar olan 

kesimidir. Bu hat üzerinde uygun örnekleme noktası, örnekleme ekibi tarafından seçilir. 

 

Resim 3.8: Alıcı ortama atık su deĢarj edilen noktadan DeĢarj Ġzni Gereği Numune Alma 
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3.1.1.7. Kalite Sınıfı Değerlendirmesi Ġçin Numune Alma  
 

Kalite sınıfı değerlendirme çalıĢmaları genel olarak su kirliliği ile ilgili mevzuat 

kapsamında verilen parametrelerin değerlendirilmesi ile yapılır. Bu kapsamda yapılacak 

örnekleme, çalıĢmanın amacı, kapsamı ve ekonomikliği göz önüne alınarak anlık ya da 

kompozit olarak yapılabilir. Bir su kaynağının kalite sınıfının belirlenebilmesi için aylık 

dönemler halinde en az 1 yıllık veriye ihtiyaç vardır. 

 

3.1.1.8. Olağanüstü Durumlarda Numune Alma  
 

Olağan üstü çeĢitli nedenlerle çevre kirliği meydana gelebilir. Bu durumlarda gerek 

kirlilik kaynağının tespit edilmesi ve gerekse kirliliği önleyici faaliyetleri planlayabilmek 

için örnekleme yapılması gerekir. Bu tür durumlarda genel olarak tercih edilen yöntem anlık 

örneklemedir.  

 

Atık yağ numuneleri, temiz bir cam veya plastik kaba en az 500 ml olacak Ģekilde ve 

tüm yağı karakterize edecek Ģekilde alınmalıdır. 

 

Ancak gerek analiz çalıĢmalarına ve gerekse değerlendirme çalıĢmalarına ıĢık tutması 

açısından olayla ilgili tamamlayıcı bilgilerin de eksiksiz olarak temin edilmesi gerekir. Söz 

konusu bazı tamamlayıcı bilgiler Ģunlardır; 

 

 Olayın meydana geldiği tarih ve saat. 

 Numune alma tarihi ve saati. 

 Olayın olduğu bölgeye ait varsa daha önceki analiz sonuçları ve teknik 

çalıĢmalar. 

 Özellikle pH, sıcaklık, çözünmüĢ oksijen gibi yerinde ölçülen parametre 

sonuçları. 

 Olayla ilgili sayısal veriler.  

 Olaya neden olan, bilinen ve Ģüphelenilen kaynaklar ve bu kaynaklarla ilgili 

teknik bilgiler. 

 

3.1.1.9. Sedimentten Numune Alma 
 

Bu iĢlem için geliĢtirilmiĢ, sedimentteki çamurdan numune alma kepçeleri mevcuttur. 

Örneklemenin en iyi yapılacağı yer seçilir, çamur içeriği alınana kadar iĢlemlerin devam 

etmesi sağlanır. Kepçe içeriğindeki su, öncelikle sızma Ģeklide boĢaltılmalı, çamur bir 

kovaya boĢaltılarak uygun numune kaplarına konur. Çamur numuneleri için vidalı kapaklı 

cam kavanozlar kullanılabilir. Yağ-gres analizi yapılacak olan numuneler 500 ml’ lik temiz 

bir cam kavanozla alınır ve baĢka bir kaba aktarılır. Arıtma çamuru ve toprak numuneleri 2 

kg’ lık temiz plastik poĢet ya da cam kavanoza alınır. 



 

 38 

 

Resim 3.9: Kirli su ve sediment çamuru görüntüsü 

 

3.1.1.10. DeğiĢik Derinliklerden Numune Alma 
 

Özellikle göl veya deniz gibi ortamlarda numune almada kullanılan cihazlar, istenilen 

derinliğe indirilir; daha sonra kumanda ile kapaklar kapatılarak numune alımı gerçekleĢtirilir. 

Alınan numune yüzeye çekilerek cihazın alt kapağında bulunan musluk açılarak su gerekli 

kaplara boĢaltılır. 

 

Resim 3.10: Bir Yüzey Suyundan Numune elle su Örneğinin doldurulması 

 

3.1.1.11. Petrol ve Petrol Ürünleri Kirliliği AraĢtırmalarında Numune Alma 

(Sintine Analizi) 
 

Amaç, dökülen yağ veya petrol ürününü en iyi temsil edecek örneği temin etmektir. 

Örneklemede en önemli faktörler; örnekleme yapılacak yerin iyi seçilmesi, yağ örneğinin 

minimum su içerecek Ģekilde alınması ve numunenin özelliğini kaybetmemesidir. 

 

Numune, yağ yoğunluğunun en fazla olduğu bölgede üç farklı noktadan alınır; bu 

Ģekilde analiz için gereken yağ miktarının çok olması sağlanır. Eğer örnek alınacak üç nokta 

yok ise numune yağ yoğunluğunun en fazla olduğu yerden alınır. 

 

Suyun üzerinde yüzen yağlar için numune kabı yağın yoğun bulunduğu bölgede suyun 

yüzeyindeki yağ tabakasının hafifçe altına kadar daldırılır ve yağın kabın içine akması 

sağlanır. Kabın üçte biri dolduğu zaman, kap sudan çıkarılır, ağzı sıkıca kapatılır ve numune 

kabı ters çevrilerek 2-3 dakika beklenir. Bekleme sırasında yağ üstte su altta kalacaktır. Kap 

ters pozisyonda iken kabın kapağı gevĢetilerek altta kalan suyun dıĢarı akması sağlanır. Bu 

iĢlem kabın içinde en az 60 ml yağ numunesi birikene kadar tekrarlanır. Bu tür örnekleme 

özellikle sintine analizleri için zorunludur. 
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Analiz sonuçları; “uygun, muhtemelen uygun, tanımlanamaz ve uyumsuz” olarak 

verilir. 

 

3.2. Fiziksel ve Kimyasal Numune Ġçin Örnek Kabının Doldurulması  
 

Fizikokimyasal parametrelerin tayininde; (dondurulan veya soğutma ile korumaya 

alınan numuneler hariç) kap, hava almayacak Ģekilde doldurulur ve bir tıpa ile ağzı kapatılır. 

Bu tedbir; taĢıma sırasında sarsıntı süresince gaz fazı ile reaksiyonu önler,  karbondioksit 

miktarındaki ve pH’daki değiĢimlerden kaynaklanan bikarbonatın çökebilir karbonatlara 

çevrilmesini ve demirin daha az oksitlenerek gerek konsantrasyon değiĢimlerinin ve gerekse 

renk değiĢimlerinin meydana gelmesini engeller. 

 

Numune kabının seçiminde dikkate alınması gereken bu hususlar aynı zamanda kapak 

ve kaplama malzemelerinin seçiminde de dikkate alınır. 

 

Resim 3. 11: Numune kabının kapatılması 

 

3.3. Numune Alma Tutanağı  
 

Numune alma tutanağı ya da örnekleme tutanağı, özellikle resmi amaçlı olarak 

alınacak her tür numunede kullanılması zorunlu bir evraktır. Her numune için ayrı bir 

tutanak tanzim edilmesi gereklidir. Örnekleme tutanağı sayesinde laboratuvarda analizi 

yapılacak numuneye ait teknik bilgi ihtiyacı giderilir.  

 

Örnekleme tutanağı üzerinde yapılabilecek hataların düzeltilmesinde, yazıyı kapatıcı 

özellikte düzeltici malzeme (daksil ve benzeri) kullanılmaması gerekir. Gerekli düzeltmeler 

yanlıĢ bölümün üstünün çizilmesi ile gerçekleĢtirilir. Yapılan tadilatların sorumlular 

tarafından paraflanarak onaylanması gereklidir. 
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Kullanılması önerilen örnekleme tutanağında yer alan ilgili bölümler, aĢağıdaki 

açıklamalar ıĢığında doldurulur.  

 

 Tarih: Tutanağın düzenlendiği tarih, gün/ay/yıl olarak bu bölüme yazılır. 

 Numuneyi alan: Numuneyi alan Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü, laboratuvar 

veya kurum/kuruluĢun açık adı belirtilir.  

 Numuneye esas resmi talep yazısı: Her numune, talep kimden geldiyse gelen 

kurum/kuruluĢ ait talep yazısı ile birlikte değerlendirilir. Tutanağa, bu 

numuneye esas resmi talep yazısının tarihi ve sayısı belirtilir.  

 Numune alınan tesis: Alınan numune bir tesise ait ise bu bölüm, aĢağıdaki 

açıklamalar ıĢığında doldurulur. Aksi durumda bu bölüm boĢ bırakılır ve 

bölümün üzeri tamamen çizilerek iptal edilir. 

 

 Tesisin adı: Numunenin ait olduğu tesisin tescilli açık adı yazılır. 

 Tesisin adresi: Numunenin ait olduğu tesisin yazıĢma adresi yazılır. 

 Telefon no: Numunenin ait olduğu tesisin telefon numarası, alan kodu ile 

birlikte yazılır. 

 Faks no: Numunenin ait olduğu tesisin faks numarası, alan kodu ile 

birlikte yazılır. 

 

 Numune ile ilgili özellikler: Alınan numuneye ait özellikler aĢağıdaki 

açıklamalar doğrultusunda doldurulur.  

 Numunenin cinsi: Tutanağın bu bölümüne, numuneyi tanımlayacak olan 

cinsi ile ilgili bilgi mümkün olduğunca açık bir tanımlama ile yazılır.  

 Numunenin alınıĢ tarihi ve saati: Numunenin alındığı tarih ve saat; 

gün/ay/yıl-saat: dakika Ģeklinde bu bölüme yazılır. 

 Numunenin alınıĢ yeri:  Numunenin alındığı yerin tam adresi bu bölüme 

yazılır.  

 Numunenin alınıĢ amacı: Numunenin hangi amaç için alındığı bu 

bölüme yazılır.  

 ġahit numune teslimi: Analiz sonuçlarına yapılabilecek itirazların 

çözümünde Ģahit numune kullanılabilir. ġahit numune için alınan numune 

ile aynı nitelikte numune hazırlanarak ilgili kiĢiye mühürlü olarak teslim 

edilmesi gereklidir. Tutanağın bu bölümüne örnekleme noktasını temsilen 

kaç adet numune alındığı ve kaç adetinin Ģahit numune olarak teslim 

edildiği yazılır. Ayrıca süreye bağlı değiĢebilecek parametreler açısından 

ne kadar süre içinde analiz edilmesi gerektiği de belirtilir.  

 

 Arazi parametreleri: Numuneye ait bir takım fiziksel ve kimyasal 

parametrelerin zamanla veya ortam sıcaklığına bağlı olarak değiĢim göstermesi 

nedeniyle yerinde ölçülerek tutanağa iĢlenmesi gerekir.  

 

Arazi ölçümlerinin mutlaka örnekleme sırasında yerinde ölçülmesi gerekir. Yukarıda 

bahsedilen arazi parametreleri; 

 Hava durumu: Numunenin alındığı andaki hava Ģartları, bu bölümde 

tanımlanır. (güneĢli, bulutlu, rüzgarlı, yağıĢlı, kar yağıĢlı ve benzeri)  
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 Hava sıcaklığı: Numunenin alındığı andaki hava sıcaklık değeri °C 

olarak bu bölümde verilir.  

 Koordinatlar: Numune alınan noktanın koordinatları bu bölümde verilir. 

Özellikle göl ve denizden alınan numuneler için önemlidir. 

 Su numunesi: Alınan numune su numunesi ise türü (göl, deniz, yeraltı 

suyu, atık su, içme suyu) belirtilerek ve yapılan arazi ölçümleri aĢağıdaki 

açıklamalar ıĢığında bu bölüme iĢlenir. 
 

o SKKY sektör tablo no: Analizi istenen parametreler, Su Kirliliği 

Kontrolü Yönetmeliği’nde geçen kriterlere yönelik ise 

Yönetmelikte ilgili tablo numarası belirtilir.  

o Numunenin alınıĢ Ģekli: Su analizleri için numunenin alınıĢ Ģekli, 

çevre mevzuatı açısından sonuçların değerlendirilmesinde 

önemlidir. Bu nedenle bu bölüme numunenin alınıĢ Ģekli (anlık, 

kompozit iki saatlik veya 24 kompozit saatlik) iĢaretlenir.  

o Numune sıcaklığı: Su numunesinin alındığı andaki numune 

sıcaklığı bu bölümde verilir.  

o pH: Su numunesinin alındığı andaki pH değeri, bu bölümde verilir.  

o Elektriksel iletkenlik: Su numunesinin alındığı andaki elektriksel 

iletkenlik değeri µs/cm, mS/cm ya da mmho/cm olarak bu bölümde 

verilir. 

o Tuzluluk: Su numunesinin alındığı andaki tuzluluk değeri %o 

(binde) olarak bu bölümde verilir. 

o Oksijen doygunluğu: Su numunesinin alındığı andaki oksijen 

doygunluğu değeri mg/L veya % olarak bu bölümde verilir. 

o Debi: Su numunesinin alındığı noktada su akıĢı olması durumunda, 

debi ölçülerek L/sn, m3/sn vb. olarak bu bölümde belirtilir. 

o Derinlik: Göl, deniz, yer altı suyu, toprak ve benzeri bir kütle söz 

konusu olduğunda, numunenin alındığı derinlik, cm, m, olarak bu 

bölümde verilir. 

 

 Toprak numunesi: Alınan numune toprak numunesi ise yapılan arazi 

tetkikleri, aĢağıdaki açıklamalar ıĢığında bu bölüme iĢlenir. 

 

o Toprak kirliliğine sebep tesis ve kirletici madde varlığı: Toprak 

numunesinin alındığı bölgede toprak kirliliği oluĢturabilecek 

madde veya tesis varlığı, arazi gözlem ve bilgilerine dayanılarak 

belirtilir.  

o Ziraat Durumu: Toprak numunesinin alındığı bölge ziraat amaçlı 

olarak kullanılıp kullanılmadığı evet ya da hayır olarak ilgili 

kutucuğun iĢaretlenmesi Ģeklinde belirtilir. Eğer bölgede ziraat 

yapılıyor ise sulu ya da kuru tarım olarak belirtilir. 

o Numunenin temsil ettiği tarla veya arazi büyüklüğü: Alınan 

toprak numunesinin temsil ettiği tarla veya arazi büyüklüğü alan 

olarak bu bölüme yazılır. 
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 Katı atık numunesi: Alınan numune katı atık numunesi ise yapılan arazi 

tetkikleri aĢağıdaki açıklamalar ıĢığında bu bölüme iĢlenir. 

 

o Atık türü: Alınan katı atık numunesinin türü için evsel nitelikli, 

endüstriyel nitelikli ya da her iki türün karıĢımı niteliğindeki 

durumu için uygun olan kutucuk iĢaretlenir. 

o Yakıt numunesi: Alınan numune, yakıt numunesi ise numune ile 

ilgili bilgiler aĢağıdaki açıklamalar ıĢığında bu bölüme iĢlenir. 

o Cinsi: Alınan yakıt numunesinin cinsi (yerli, ithal, linyit, 

taĢkömürü, antrasit, briket kömürü, sıvı yakıt ve benzeri) belirtilir. 

 

 Numuneler: Bu bölümde esas olarak numunede yapılması talep edilen 

parametreler belirtilmelidir. Alınan numunede, analiz edilecek 

parametrelere bağlı olarak farklı yöntemler ve farklı koruma önlemleri 

nedeniyle birden fazla numune kabı kullanılabilir. Bu durumda 

örnekleme aĢamasında kullanılan her bir numune kabı ile ilgili bilgiler 

aĢağıdaki açıklamalar ıĢığında örnekleme tutanağına iĢlenir.  

 

o Numune kabı no: Numune kapları üzerine numunenin ait olduğu 

firma ya da Ģahıs ismi belirtilmez, numara verilerek açıklayıcı 

bilgiler tutanağa yazılır. Bunun için numune etiketi kullanılır. 

o Numune kabı cinsi: Her bir numune kabına karĢılık gelen numune 

kabı cinsi bu bölümde belirtilir. 

o Numune miktarı: Her bir numune kabına alınan numune miktarı 

bu bölüme yazılır. 

o Bakılacak parametreler: Her bir numune kabında analizi 

yapılacak parametreler, bu bölümde belirtilir.  

o Koruma önlemi: Her bir numune kabı için örnekleme 

aĢamasından laboratuvara ulaĢtırılmasına kadar uygulanan ya da 

uygulanması gereken koruma önlemleri buraya yazılır. 

o Özel notlar: Numunenin alımı sırasında dikkate alınan önemli 

hususlar var ise bu bölümde belirtilir.  

 

 Kontroller ve imza: Kurum tarafından alınan numunelerde, örnekleme 

ve mühürlenmesinin ardından “ĠĢ bu tutanak tarafımızca imza altına 

alınmıĢ olup yukarıda nitelikleri belirtilen numune tesis sahibi veya vekil 

gözetiminde yerinde alınmıĢtır.” hükmüne istinaden örnekleme tutanağı 

(bir kiĢi tesis sahibini temsil etmek üzere) en az üç kiĢi tarafından 

imzalanır. Tutanağa açıklayıcı bilgi olarak ek sayfa eklenmesi 

durumunda, tutanağın ek sayfası vardır (sayfa sayısı) ya da yoktur 

kutucuklarından ilgili olanın iĢaretlenmesi Ģeklinde belirtilir. Kullanılan 

ek sayfalarda örnekleme tutanağında bulunan imzaların olması gerekir. 
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Form 3.1: Numune alma tutanağı 

 

3.4. Atık Su Numunesi Saklama Metotları 
 

Numunelerin bekletilmesi sırasında numunede fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

değiĢiklikler meydana gelir. Koruma teknikleri numune kaynaktan uzaklaĢtırıldıktan sonra 

doğal olarak devam eden kimyasal ve biyolojik değiĢimleri sadece geciktirir. 

 

Numune saklama metotları oldukça kısıtlı olup biyolojik faaliyeti geciktirmeye, 

kimyasal bileĢiklerin ve komplekslerin hidrolizini geciktirmeye ve bileĢenlerin uçuculuğunu 

azaltmaya yöneliktir. Koruma ve saklama metotları genellikle pH kontrolü, kimyasal madde 

ilavesi, soğutma ve dondurma iĢlemlerinden ibarettir. 

 

Seçilen numune alma metodu ile alınan numuneler, laboratuvara kolayca taĢınabilecek 

kadar, analiz için yeterli hacimde ve laboratuvarda istenen amaç için kullanılabilecek temsil 

yeteneğine sahip olmalıdır. Numunenin bozulmayacak Ģekilde laboratuvara getirilmesi en 

önemli husustur. 

 

Numunelerin alındığı ve saklandığı kapların seçimi önemli bir husustur. Ölçümü 

yapılacak numune bileĢeninin, numune kabı ile reaksiyon vermesi istenmediğinden 

numuneyi cam veya plastik kaplarda taĢıyıp saklamak gerekir. Mikrobiyolojik analizlerde 

numune alma kapları, ısı ile steril hale getirilir ve koyu renkli cam ĢiĢe kullanılır.  
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Toplanan her bir numune için numune ĢiĢesi veya kabı üzerinde gerekli açıklamaların 

yazılacağı bir etiket olması gerekir. 
 

Fiziksel ve kimyasal analizler için alınacak numune için numune kabının 2 - 3 defa 

çalkalanıp dökülmesi gereklidir. Ġçlerinde birikimlerin ve biyolojik büyümelerin oluĢmasını 

önlemek için numune alma araç gereçleri ve ĢiĢeleri her gün temizlenir.  
 

Atık suların izlenenecek parametreler, deney metodu, numune miktarı ve numunenin 

korunması aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. 
 

DENEY 

ADI 

DENEY 

METODU 

NUMUNE 

KABI 

TÜRÜ 

MĠN.NUMUNE 

MĠKTARI mL 

NUMUNENĠN 

ALINMASI 

NUMUNENĠN 

KORUNMASI 

pH 
TSE 3263 

ISO10523 

Plastik, 

Cam 
250 

Atık sulardan 

numune alma 

kılavuzunda 

belirtilen Ģartlara 

göre numune alınır 

6 saat içinde analiz 

edilmelidir Numune 

plastik veya cam kaplarda 

üstte hava boĢluğu 

kalmayacak Ģekilde 

doldurularak saklanmalı, 

yavaĢça sallanarak hava 

kabarcıkları giderilmelidir 

Askıdaki 

Katı 

Madde 

(AKM) 

TSE 

EN872 

Plastik, 

Cam 
250 

Atık sulardan 

numune alma 

kılavuzunda 

belirtilen Ģartlara 

göre numune alınır 

4 sat içinde analiz 

edilmelidir. Bunun 

mümkün olmadığı 

durumlarda numune 1° C 

ile 5° C sıcaklıkta 

stabildir. 2 gün muhafaza 

edilebilir. Numuneye 

herhangi bir katkı 

maddesi ilave 

edilmemelidir. 

Biyolojik 

Oksijen 

Ġhtiyacı 

(BOI5) 

SM 5210-

B 

Plastik, 

Cam 
250 

Atık sulardan 

numune alma 

kılavuzunda 

belirtilen Ģartlara 

göre numune alınır 

Plastik veya cam kaplarda 

üstte hava kalmayacak 

Ģekilde saklanmalıdır. 

Numune 1° C ile 5° C 

sıcaklıkta 24 saat 

saklanabilir.-20° C 

dondurularak 1 ay 

saklanabilir. 

Kimyasal 

Oksijen 

Ġhtiyacı 

(KOI) 

TS 2789 

ISO 6060 

Plastik, 

Cam 
250 

Atık sulardan 

numune alma 

kılavuzunda 

belirtilen Ģartlara 

göre numune alınır 

5 gün içinde analiz 

edilmedir. Numunenin 

analizden önce muhafaza 

edilmesi gerektiği 

durumlarda numunenin 

her bir litresine 10 mL 4 

mol/L’lik sülfirik asit 

ilave edilmeli ( pH 1-2 

arasına getirilmeli) ve 1°  

C ila 5°  C arasında 

muhafaza edilmelidir 1 ay 

süreyle muhafaza 

edilebilir. 

Tablo 3.3: Atık suların izlenenecek parametre, deney metodu, numune miktarı ve numunenin 

korunması 
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Ġstenen analizin türüne göre her bir numune, ayrı saklama ve koruma iĢlemine tabi 

tutulur. Çoğunlukla, volumetrik veya gravimetrik testlerde, az miktardaki bulanıklığın suda 

bulunmasına müsaade edilir. Suda az miktarda bulanıklık ve askıda katı madde mevcut 

olduğunda, numunenin filtre edilmemesi gerekir. 

 

Basınç altında toplanmıĢ ve halen basınç altında bulunan sıcak numunelerin 

laboratuvarda soğutulması gerekir. Ġnceleme için sadece asıl kütleyi temsil eden numuneler 

kullanılmalıdır. Atık su numunelerinin korunmasının en yaygın yolu, sıcaklığın 0°C ile 4°C 

arasında tutulmasıdır. Numuneler, bu sıcaklıklar arasında tutulduğunda ve karanlıkta 

depolandığında, genellikle bozulmaz. Numunelerin analizinden sorumlu laboratuara; koruma 

metodunun seçilmesi, taĢınması ve depolanması hususunda daima danıĢılmalıdır. 

 

3.5. Numunelerin Laboratuvara UlaĢtırılması  
 

Numuneler, ilgili birimlerde görevli teknik personel tarafından / nezaretinde alınır. 

Laboratuvarlarda kodlama sistemi ile analiz yapılır ve analizi yapan personel numunenin 

menĢei ile ilgili açıklamaları bilmeden analiz yapar. Bu nedenle numune kapları üzerine, 

numunenin ait olduğu firma ya da Ģahıs ismi belirtilmez, numara verilerek açıklayıcı bilgiler 

tutanağa yazılır.  

 

Numunede bakılacak parametrelerin belirlenmesi ile ilgili sorumluluk,  numuneyi alan 

tarafa aittir. Bu nedenle analizi yapılacak parametreler, resmi talep yazısında ve örnekleme 

tutanağında tam olarak belirtilmelidir.  

 

Laboratuvardan istenen analizler çerçevesinde, yıllık belirlenen analiz ücret bilgisi ve 

fatura bilgi formu düzenlenerek firma yetkilisine imzalatılır. Fatura bilgi formu ile belirlenen 

ücret, firma tarafından banka hesabına yatırılır. Resmi üst yazı ilgili birime hitaben yazılır. 

 

Örnekleme tutanağı, fatura bilgi formu, analiz ücretinin yatırıldığına dair banka 

dekontu, resmi talep yazısının asıllarının okunabilir fotokopileri ilgili bakanlığa ulaĢtırılması 

Ģartıyla, ayrı bir poĢet içerisinde (kirlenip, kaybolmaması için gerekli önlem alınarak) 

numune ile gönderilmesi gerekir.  

 

Ġlgili evrak ve numune, gerekli önlemler alınıp mühürlenerek laboratuvara gönderilir.  
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Form 3.2: Fatura bilgi formu 
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Numune etiketinde aĢağıdaki bilgiler yer almaktadır. 

 

 Numune alma yeri: Numunenin arıtma, göl dere vb. nereden alındığını ifade 

eder. 

 Numune alma noktası: Numunenin hangi noktadan alındığını (arıtma, çıkıĢ, 

yüzey ve benzeri) ifade eder. 

 Numunenin cinsi: Deniz atık su, göl ve benzeri gibi numunenin cinsini ifade 

eder. 

 Numuneyi alan: Numuneyi alna il müdürlüğü, firma, kurum ve kuruluĢu ifade 

eder. 

 Numune alma tarihi/Saati: Numunenin alındığı; tarih ve saati ifade eder. 

(Tutanakta belirtilen saat ve tarihle aynı olmalıdır.) 

 

Form 3.3: Numune etiketi örneği 

 

3.6. Numune Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
 

Suyun endüstri, tarım ve diğer alanlarda kullanımı ile ilgili standartlar ve tolerans 

sınırları da vardır. Standartların ve tolerans sınırlarının konulmasındaki amaç, suyun içerdiği 

iyon, gaz ve asılı haldeki maddelerin belli sınırları aĢması halinde ortaya çıkabilecek insan, 

hayvan ve bitki yaĢamına zararlı etkilerin önlenmesidir.  

 

Akarsu, yeraltı suyu ve atık su örneklerinde incelenen; sıcaklık, pH, çözünmüĢ oksijen 

ve elektriksel iletkenlik (EC) her türlü su kimyası ve kirliliği, ölçülmesi gereken temel 

parametrelerdir. 

 

3.6.1. Sıcaklık 
 

Yüzey sularının sıcaklığı;  coğrafi konum, yükseklik, mevsim, günün değiĢik saatleri, 

akarsu debisi, derinlik ve kirletici kaynaklardan karıĢan atık özelliklerine bağlı olarak 

değiĢir. 

 

Sudaki; fiziksel, biyolojik ve kimyasal değiĢiklikler, sıcaklığın etkisi altındadır. 

Örneğin, su sıcaklığının yükselmesi oksijenin suda çözünürlüğünü azaltırken balıkların 

oksijen gereksinimini yükseltir. Yüksek sıcaklık, birçok kimyasal bileĢiğin çözünürlüğünü 

arttırarak kirleticilerin sudaki canlı yaĢamı üzerindeki etkisini artırır. Sularda yapılan sıcaklık 

ölçümleri, su kimyası ile ilgili bazı hesaplamalarda kullanılır.  
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3.6.2. pH 
 

pH sudaki hidrojen iyonu konsantrasyonu ölçüsüdür ve sudaki asit ve bazlar 

arasındaki dengeyi gösterir. Doğal yeraltı sularının  pH’ı  6.0–8.5 , kirlenmemiĢ suların pH’ı 

6,5–8,5 arasındadır. 

 

Asidik maden iĢletmeleri sularının drenajı ve nötralleĢtirilmemiĢ endüstriyel atık sular, 

pH düĢürür. 

 

3.6.3. ÇözünmüĢ Oksijen 
 

Oksijen, suda orta derecede çözünebilen bir gazdır. Suyun deniz seviyesinde ve 1 

atmosfer basınç altında, 0°C de oksijene doygunluk deriĢimleri 14.6 mg/L, 25°C 'de 8.4 

mg/L'dir. ÇözünmüĢ oksijenin suda varlığı, sucul hayatın devamı ve suyun kalitesi açısından 

temel öneme sahiptir. Bundan dolayı, oksijen en çok kullanılan su kalitesi parametresidir.  

 

Doğal sulardaki çözünmüĢ oksijen miktarı, sıcaklık, tuzluluk, suyun karıĢımı 

(türbülans), ve atmosferik basınç gibi fiziksel Ģartlara bağlı olarak değiĢir. Sıcaklık, tuzluluk 

arttıkça suda çözünen oksijen azalır.  

 

Sudaki çözünmüĢ oksijen miktarı yaklaĢık 0.5-1 mg/L nin altına düĢtüğünde, sulardaki 

tüm aerobik yaĢam durur; anaerobik çürüme baĢlar ve ortamda kötü kokulu hidrojen sülfür, 

metan gibi gazlar oluĢur. Minimum kabul edilebilir oksijen miktarları belirtmek uygun 

olmamakla birlikte, 4 mg/L'den düĢük deriĢimlerin, sudaki çoğu canlı üzerinde tahrip edici 

etki yaptığı gözlenmiĢtir. 

 

3.6.4. Elektriksel Ġletkenlik (EC) 
 

Elektriksel iletkenlik, (kondüktivite ) suyun elektrik akımını iletebilme özelliğinin 

sayısal olarak ifadesidir. Su analiz sonuçları verilirken 25 °C sıcaklıktaki mikrosiemens/cm 

(μS/cm) cinsinden değeri hesaplanarak belirtilir. Suların elektriksel iletkenliği, iyonların 

sudaki toplam deriĢimine ve sıcaklığa bağlıdır. 

 

Sıcaklık artıĢı ile suların elektriksel iletkenlikleri de artar. Sudaki iyonların deriĢimi 

arttıkça elektriksel iletkenlik de artar, dolayısıyla elektriksel iletkenlik ölçümleri sudaki 

toplam iyon deriĢimi hakkında iyi bir göstergedir. Doğal haldeki yüzey sularının elektriksel 

iletkenliği,  50 – 1500 μS/cm arasında değiĢir. Yeraltı sularının elektriksel iletkenliği; yüzey 

sularına oranla daha geniĢ aralıkta değiĢir. Yeraltı sularının iletkenliği bazı bölgelerde deniz 

suyunun yaklaĢık iletkenliği olan 50000 μS/cm’ ye ulaĢabilmektedir. Sanayideki kirliliğin 

yüksek olduğu dere ve akarsularda 4500- 5000 μS/cm civarlarındadır. 

 

Atık suların iletkenliği, atık suları üreten kaynağın özelliklerine bağlıdır. Ġletkenlik 

bazı endüstriyel atık sularda 10000 μS/cm’ nin üzerinde gözlenir. 
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3.6.5. Bulanıklık 
 

Bulanıklık, sularda asılı (süspanse) halde bulunan maddelerin miktarını belirten bir 

ölçüdür. Bulanıklığı; doğal erozyon, sellenme, alg patlaması ve atıkların sulara boĢaltılması 

gibi nedenler oluĢturur. 

 

Yüksek bulanıklık, su altı bitkilerinde ve alglerde fotosentezi azaltır; bu da bitki 

büyümesini yavaĢlatarak balık üretimini önler. Bulanıklık sediman taĢınması veya alg 

patlaması (göllerde) belirtisi olup bununla birlikte, askıdaki katı madde (AKM) değerlerinde 

yükselme görülmesi gereklidir.  TaĢkın, sel gibi durumlarda yağmurlardan sonra ya da çeĢitli 

kaçak deĢarjlarda bulanıklığın ölçülmesi önemlidir 

 

3.6.6. Katı Maddeler 
 

Doğal ve atık sulardaki katı ve yarı katı maddeler toplam katıları oluĢturur. Toplam 

katılar, çözünmüĢ (filtreden geçen) ve askıdaki katılar (filtrede tutulanlar) Ģeklinde iki ana 

gruba ayrılır. 

 

Sulardaki toplam çözünmüĢ katılar doğal kaynaklardan, evsel ve endüstriyel atık 

sulardan ve tarımsal alanlardan kaynaklanır.  Endüstriyel kullanımlar için toplam çözünmüĢ 

katı miktarı, 1000 mg/L’den az olması gerekir. Bununla birlikte, limit değerler endüstri 

cinsine göre farklılıklar gösterir. 

 

ÇeĢitli faaliyetlerle meydana gelen katı maddelerin su ortamına taĢınması sonucunda; 

 

 Baraj göllerinde birikerek su depolama kapasitesini düĢürür, 

 Göl ve göletler dolar, 

 Su kanalları tıkanır, 

 Canlıların su ortamı bozulur, 

 Bulanıklılık artar, su yatağının rekreasyon amaçlı kullanımı ve fotosentetik 

aktivitesi azalır, 

 Suyun faydalı kullanma imkânları azalır, 

 Su arıtma maliyeti artar, 

 Su yapıları, isale ve Ģebeke sistemleri zarar görür, 

 Pestisit, ağır metaller, zirai mücadele ilaçları gibi kirleticiler katı maddeler ile su 

yatağına taĢınır, 

 Hastalık yapan bakteri ve virüsler de aynı Ģekilde su ortamına taĢınmıĢ olur. 

 

Askıdaki katı maddeler suyun bulanıklılığını artırdığından güneĢ ıĢınlarının su 

bitkilerine ulaĢmasını engeller. Bu olay, sudaki çözünmüĢ oksijenin azalmasına sebep olur. 
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3.6.7. Kimyasal Oksijen Ġhtiyacı (KOĠ) 
 

Kimyasal oksijen ihtiyacı, suda kimyasal ve biyokimyasal oksitlenebilir madde 

miktarının bir ölçüsüdür. Özellikle evsel ve endüstriyel kirlilikten kaynaklanan organik ve 

inorganik maddelerin tayininde kullanılır. Yüzey sularında; kirletilmemiĢ sulardaki kimyasal 

oksijen ihtiyacı 20 mg/l civarında iken atık su deĢarjı yapılan sularda 200 mg/l ve 

üzerindedir. Endüstriyel atık sularda ise 100-60000 mg/l arasındadır. 

 

Kimyasal oksijen ihtiyacı, organik maddelerin dolaylı bir Ģekilde tayini için kullanılan 

bir yöntemdir. Bu parametre ile organik maddeler, kimyasal stabilizasyonu için gerekli 

oksijen miktarı cinsinden belirlenirler. Okside olabilen organik maddelerin miktarı, 

reaksiyona giren potasyum dikromata orantılı olduğu için organik madde miktarı kolaylıkla 

tayin edilebilir.  

 

Kimyasal oksijen ihtiyacı, biyokimyasal oksijen ihtiyacına (BOĠ) nazaran en önemli 

üstünlüğü kısa sürede tayin edilebilmesidir. Biyokimyasal oksijen ihtiyacı tayini için 5 gün 

gerekmesine karĢılık kimyasal oksijen ihtiyacı tayini için 3 saat yeterlidir.  

 

3.6.8. Biyokimyasal Oksijen Ġhtiyacı (BOĠ) 
 

Biyokimyasal oksijen ihtiyacı, mikroorganizmaların tanımlanan Ģartlar ve zaman 

içerisinde organik maddeyi inorganik maddeye dönüĢtürülebilmesi için kullanılması gereken 

oksijen miktarıdır. BaĢka bir deyiĢle ayrıĢabilen organik maddelerin aerobik Ģartlar altında 

bakteriler tarafından ayrıĢıp sabit hale gelmeleri sürecinde bakteriler tarafından kullanılan 

oksijendir. Kullanılan oksijen miktarı, kullanılan maddelerin miktarı ile orantılı olduğundan 

BOĠ organik maddeler miktarının tayini için kullanılan dolaylı bir yol sayılabilir. BOĠ’ nin 

büyüklüğünü; parçalanan organik maddelerin konsantrasyonu, mikroorganizmaların sayısı, 

zehirli etkisi olan maddelerin biyokimyasal iĢlemleri etkiler. 

 

KirletilmemiĢ suların BOĠ’ si genellikle 2 mg/l ve daha altındadır. KirletilmiĢ sularda 

ise BOĠ konsantrasyonu 10 mg/l’ye ulaĢabilir. Evsel atıkların BOĠ değeri 600 mg/l, 

endüstriyel atıkların ise 2500 mg/l civarındadır. BOĠ değerinin küçük olması, suyun temiz 

olduğunu veya mikroorganizmaların sudaki organik maddeyi kullanmadığını gösterir. 

 

3.6.9. Azot BileĢikleri (Amonyak, Nitrit, Nitrat) 
 

Azot, canlıların yapısında bulunan temel elementlerden biridir. Bu nedenle azot, canlı 

besin maddelerinin de vazgeçilmez bir bileĢenidir. Yüzey ve yeraltı sularına karıĢan azot 

bileĢikleri doğal veya insan kökenli olabilir. Doğal azot yükleri; su ortamlarında bulunan 

mikroorganizmalardan, yağıĢlardan ve yeraltından sulara karıĢan azot bileĢiklerinden oluĢur. 

 

Ġnsan kökenli azot yükleri evsel atık sular, evsel katı atık deponi alanları, endüstriyel 

atık sular ve tarımsal çalıĢmalardan (tarım alanlarının drenajı ve gübre kullanımı) 

kaynaklanır. 
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 Amonyak (NH3) 

 

Amonyak; sularda çözünmüĢ amonyak (NH3) ve amonyum iyonlarından (NH4+) 

oluĢur. Doğal sulardaki amonyak deriĢimleri genellikle 0,1 mg/L’den azdır. Atık sularda ise 

30 mg/L’den yüksek deriĢimlere rastlanabilir. Yer altı sularındaki amonyak deriĢimi, 

genellikle düĢüktür.  Bu nedenle balıkçılık yapılan sularda amonyak için tolerans sınırı 0,10 

mg/L dir. 

 

 Nitrit (NO2-) 

 

Nitrit sularda düĢük miktarlarda bulunan bir azot bileĢiğidir. Nitrit iyonu sularda 

oldukça yaygın olarak görülür, fakat nitrata oranla oldukça düĢük miktarda bulunur. 

 

Bozunan bitkisel ve hayvansal atıklar, evsel atık sular, tarımda kullanılan gübreler, 

endüstriyel atık sular, atmosferdeki azotun yıkanması, yüzey ve yer altı sularına nitrit 

sağlayan baĢlıca kaynaklardır. Yeterli derecede nitrifikasyona uğramamıĢ evsel atık suların 

alıcı ortama verilmesi halinde bu ortamlarda çok yüksek nitrit değerlerine rastlanır. 

 

Nitrit, insan ve hayvanlar için nitrattan daha fazla zehirleyicidir. 

 

 Nitrat (NO3-) 

 

Nitrat; sularda bulunan bağlı azot bileĢiklerinin en önemlisidir. Yüzey sularında en 

kararlı azot bileĢiği olan nitrat iyonunun yüksek çözünürlüğü, azot bileĢiklerinin tamamen 

oksitlenmiĢ olmasının sonucudur. Yüzey ve yeraltı sularındaki nitrat çoğunlukla organik 

veya insan kaynaklıdır 

 

Bozunan bitkisel ve hayvansal atıklar, katı atıkların yıkanması, evsel atıklar, 

endüstriyel atık sular, tarımda kullanılan gübreler, sulamadan dönen sular, atmosferik azotun 

yağıĢlarla yıkanması, atık su arıtma tesislerinin çıkıĢ suları yüzey ve yeraltı sularındaki 

nitratı sağlayan baĢlıca kaynaklardır. Yüzey sularında 5 mg/L'den fazla nitrat içeriği 

kirlenme göstergesidir. Yer altı sularında nitrat miktarı 450 mg/L'ye kadar çıkar. Azotlu 

gübrelerin kullanıldığı tarım alanlarında yer altı sularında nitrat deriĢimi 1000 mg/L'yi 

aĢabilir. 

 

3.6.10. Deterjan 
 

Deterjanlar, yapısında temizleme özelliği taĢıyan yüzey aktif madde ile temizleme 

iĢlemini kolaylaĢtıran yardımcı kimyasal maddeler bulunduran karıĢımlardır. Deterjanların 

su ortamlarında çeĢitli etkileri bulunmaktadır. 

 

Deterjanların etkileri; atık su arıtma tesislerindeki etkileri, ötrofikasyon, sudaki 

canlılara etkileri, içme sularındaki etkileri, endüstriyel kullanımdaki etkileri, Ģeklinde 

sınıflandırılabilir. 
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Deterjanlar, atık su arıtma tesislerinde hava, su, ara yüzeyinde köpük oluĢturarak, 

suyun oksijen kazanmasını önler. Ayrıca atık sudaki biyolojik süreçleri geciktirir. Fosfatlı 

deterjanları içeren atık suların yüzey sularına boĢaltılması, fosfor girdisini arttırır. Fosfor 

miktarının artıĢı, sularda ötrifikasyona neden olur. Yüzey ve yeraltı sularının içerdiği 

deterjanların asıl kaynağı; Ģehir atık suları, tekstil, deri, deterjan endüstrilerinin atık sularıdır. 

 

3.6.11. Fosfat (PO4 
3-

) 
 

Sularda fosfor, çeĢitli fosfat türleri Ģeklinde bulunur. Fosfor, magmatik kayaçlarda 

oldukça yaygın olarak bulunan bir elementtir. Sedimentler içinde de oldukça yaygın olarak 

bulunmasına rağmen, doğal sulardaki deriĢimi 1 mg/L’nin çok altındadır. Fosfatlar, sentetik 

gübrelerde, temizliği kolaylaĢtırıcı madde olarak deterjanlarda, kabuklanma ve korozyonu 

önleyici olarak arıtılmıĢ içme ve kullanma sularında kullanılır. 

 

Yüzey ve yer altı sularındaki fosfat; kayaçlardan ve topraktan, bozunan bitkisel ve 

hayvansal atıklardan, evsel ve endüstriyel atıklardan, arıtma tesisi atık sularından, katı atık 

deponi alanlarından, tarımda kullanılan gübrelerden, sulamadan dönen atık sulardan, 

kaynaklanır. 

 

3.6.12. Sülfat (SO4
2-

) 
 

Sülfür mineralleri suyla temas ederek bozuldukları zaman oksitlenerek sülfat iyonları 

oluĢur ve suya geçer. Doğal sulardaki sülfatın baĢlıca kaynakları; magmatik kayaçlar, deri, 

selüloz, tekstil, sülfürik asit, metalürji endüstrisi atık suları, asit yağmuru ve kükürt içeren 

maden sahalarının drenaj sularıdır.  

 

YerleĢim bölgelerinde evsel atık suların yüzeysel sulara boĢaltılması veya çeĢitli 

yollarla yeraltı suyuna sızması, bu sulardaki sülfat deriĢimini yükseltir. Yüzey sularında 

sülfat deriĢimi, birkaç mg/L ile binlerce mg/L arasında değiĢir. 

 

3.6.13. Ağır Metaller 
 

Doğal sular, eser düzeyde ağır metaller içerir. Demir dıĢındaki diğer ağır metaller, 

sularda genellikle 1 mg/L’den düĢük deriĢimlerde bulunur. Doğal sulara evsel ve endüstriyel 

atık sular ve madencilik faaliyetleri atıkları aracılığıyla bazen önemli miktarda ağır metaller 

katılır. Madencilik faaliyetleri ortaya çıkan katı atıkların yıkanması sonucu sulara; Fe, Cu, 

Pb, Cr, Zn, Mn gibi metaller karıĢır. Ağır metallerin bazıları; mikroorganizmalar, bitkiler, 

hayvanlar ve insanlar açısından toksik özelliklere sahiptir. 
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3.6.14. Organik Maddeler  
 

KarıĢtıkları su ortamında biyokimsayal olarak parçalanarak oksijen tüketimine yol 

açan organik maddelere, organik atık denir. Organik veya biyolojik olarak ayrıĢabilen 

atıklar, su yatağına girer girmez bakterilerin hücumuna uğrarlar. Organik maddelerin 

ayrıĢmaları sırasında, sudaki hayat için çok büyük öneme sahip olan çözünmüĢ oksijen 

kullanılır ve ortamın çözünmüĢ oksijen konsantrasyonunu azaltır. 

 

3.7. Atık Sulardan Mikrobiyolojik Numune Alımı 
 

Mikrobiyolojik analiz için alınan numune ile suyun içerisinde herhangi bir 

mikroorganizmanın olup olmadığına bakılır. Özellikle patojen mikroorganizma üreyip 

üremediği kontrol edilir. Daha çok Esherichia coli aranır. 

 

Esherichia koli kendisi patojen olmaktan çok o suyun kirlenmiĢ olduğunu gösteren bir 

indikatördür. Ġçme ve kullanma suları için suyun 100cc’sinde 3-10 koliformdan daha fazla 

bakteri bulunması halinde su içilmez. Bir mm³ de 100 bakteriye kadar olan bakteri sayısı, 

kirliliği; 1000 i geçen bakteri sayısı ise ciddi bir kirlenmeyi gösterir.  

 

3.7.1. Atık Sularda Mikrobiyolojik Numunenin Amaçları 
 

 Kirlenmeyi gösteren mikroorganizmalar yoluyla kirlenmeyi saptama, özellikle 

deniz banyosu mevsiminde kirlenmeyi kontrol altına alma, 

fekal kirlenmeyi gösteren organizmalar yoluyla fekal kirlenmeyi saptama ve 

kaynağını arama, 

 Epidemileri önleme ve kontrol altına alma,  

 Bakteriyolojik açıdan güvenilir bir suyu kullanma. (yüzme, içme vb.)  

 

3.7.2. Mikrobiyolojik Numune Alınırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
 

Özellikle yüzeysel suların sağlık denetimi, sadece belli sayıdaki numune örneklerinin 

çözümlenmesinden oluĢmamaktadır. Etkili bir denetimden söz edebilmek için numunenin 

alındığı yerin ve çevresinin ayrıntılı bir tanıtımı gerekir. Yerin karakteristik ve fiziksel 

yapısı, suyun kökeni, alanda ya da suyun aktığı yöndeki atıkların varlığı bilinmelidir. Bu 

bilgilerle ilk önce kaynağın etrafı ve kaynaktaki numune alım noktaları (temsil noktaları) 

belirlenir. Numuneyi alan, örneklemenin gerçekleĢeceği noktaları iyi belirlemeli, gerekirse 

her Ģeyden önce bir saptama ziyareti yapılması gerekir. 

 

 Sahadan bakteriyolojik amaçlı atık su numuneleri alırken kontrolü yapılan 

bölgenin durumu ve kontrol anında salgın olup olmamasına bağlı olarak sularda 

rutinlerin dıĢında (E. Koli dıĢında) hangi mikroorganizmaların aranılacağının 

bilinmesi gerekir.  

 Çok tehlikeli bir mikroorganizma söz konusu ise örnekleme sırasında hata 

yapmamaya daha çok dikkat etmek gerekir. Özellikle çok tehlikeli 

mikroorganizmaların sık rastlanıldığı sulardan örnek alırken dikkatli olmak 

gerekir.  
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 Salgın durumlarında kirlenmenin en muhtemel olduğu bölge noktaları 

seçilmelidir. Salgın durumlarında alınan numune miktarı rutin kontrollerde 

alınan numune miktarından daha fazla olması gerekir.  

 Numuneyi alan kiĢinin ellerinin temiz olması gerekir.  

 Numuneyi alan kiĢi, numune alma iĢlemi esnasında, özel bir kıyafet ile numune 

alma alanında bulunabilecek kiĢilerden ayırt edilmesi gerekir. 

 Numune muhafaza edilen kapların kirlenmesini önlemek için özellikle kapların 

açıldığı ya da dolduğu zamanlarda bütün kullanım tedbirlerinin alınması 

gerekir.  

 Numune alımında kullanılacak araç gereç ( ĢiĢe, boru, kepçe ve benzeri) 

mutlaka önceden steril hale getirilerek veya sahada basit yöntemlerle steril 

(ispirto lambasında iyice yakılması) edildikten sonra kullanılır.  

 Alınan numunelerde tehlike konusu mikroorganizmanın muhafaza esnasında 

yok olmaması için tedbir alınır. Örneğin; E. Coli klorlu sularda zarar 

göreceğinden doğru sonuçlara ulaĢılamaz, numune ĢiĢesinin içine sodyum 

tiyosülfat konularak, klor denatüre edilir. 

 Mikrobiyolojik analiz için alınacak numuneler kap içerisine konurken 

kapaklarının 45°’lik eğimle açılması ve numune konduktan sonra hemen sıkı bir 

Ģekilde kapatılması gerekir. Bu iĢlemler aseptik koĢullarda yapılırken alkol veya 

ispirto ocağı kullanılır. 

 Numune atık su yüzeyinin en az 30 santimetre ile 1 metre altından alınması 

gerekir. 

 Kabın ağzı kapak ile numune arasında hava olmayacak Ģekilde kapatılır,  ulaĢım 

sırasında çalkalanmaması için gerekli tedbirler alınır. Yağ ve gres analizi 

yapılacak numuneler, 1 litrelik cam kavanoz ile herhangi bir aktarma kabı 

kullanılmaksızın kaynağından doğrudan alınır. 

 Bazı parametreler çok özel numune alma yöntemleri gerektirir. Yapılacak olan 

analizlere göre, kullanılacak ĢiĢenin cinsi ve hacmine, camdan veya steril 

plastikten olmasına karar verilmelidir. Örneğin,  Cryptosporidium ve Giardia 

araĢtırması 50 ile 100 litre arasındaki hacimler ile çalıĢılmasını gerektirir.  

 Sonuçların açıklanmasını kolaylaĢtıracak notlar alınır: meteorolojik koĢullar, 

saat, banyoya tabi tutulanların yoğunluğu, zeminin doğası gibi. 

 Numunenin basit bir soğutma ilkesine uygun olarak (ergitici buzda ya da bir 

buzdolabında) 2 ile 5 
o
C arasında soğuk ve kapalı alanda korunması gerekir. 

 Numune alma iĢleminin tarih ve saati, numune alan kiĢinin kimlik bilgileri, 

numune alınan noktanın kesin ve açık bir Ģekilde tanımlanması gerekir.  

 Mikrobiyolojik analizler için alınacak numuneler en geç 8 saat içinde 

laboratuvara ulaĢtırılır. Numune alıĢ saati buna göre ayarlanmalı ve numune en 

seri araç ile gönderilir.  

 

3.7.3. Numunelerin TaĢınması ve Korunması 
 

ġiĢelerin mümkün olan en kısa sürede laboratuvara götürülmesi gerekir. Ġncelemeyi 

yapacak olan kurum ile taĢımayı gerçekleĢtirecek kurum arasında azami taĢıma süresi 

üzerinde bir anlaĢma sağlanmıĢ olması gerekir. Numunenin alınması ile inceleme arasındaki 

azami saklama süresi, yürürlükte olan inceleme standartlarına uygun olmalıdır.  
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Eğer taĢıma süresi:  

 

 4 saatten az ise 5°C +/-3°C sıcaklıkta muhafaza edebilecek, izotermik 

kapta ĢiĢeler taĢınmalıdır.  

 4 saatten fazla ise numunenin izotermik kap yerine buzdolabına konulması 

gerekir.  

 8 saatten fazla ise kabın ısı kontrolünün yapılması gerekir.  

 

Bakteriyolojik muayene için alınan su ve atık su numuneleri hızlı araçlarla 

laboratuvarlara gönderilir. Numunelerin alınıĢı ile laboratuvara gönderiliĢi arasında geçen 

süre ne kadar uzun olursa alınacak olan neticelere o kadar az güvenilir olur. Numune, 

kontrole kadar alındığı sıcaklıkta veya hiç olmazsa buzdolabında, buz içinde saklanır.  
 

Numuneleri,  alındıktan en geç 48 saat içinde muayene edilir. 48 saat veya daha uzun 

beklemiĢ olan numunelerinde bakteriyolojik muayene yapılamaz. 6 saati geçmiĢ normal 

sıcaklıkta tutulmuĢ ve içinde hava boĢluğu bulunan su ve atık sularda jerm sayımları 

yapılamaz.  

 

3.7.4. Numunelerin Laboratuvara Teslim edilmesi ve Laboratuvarda ĠĢlenmesi  
 

Laboratuvara getirilen numunelerin, laboratuvarın kabul edilebilirlik kriterlerine göre 

denetlenmesi (ĢiĢelerin iyi durumda oldukları, dıĢ görünümlerinin tatminkâr olduğu, alınmıĢ 

numune miktarlarının analizleri yapmaya yeterli düzeyde olduğu, numunelerin sıcaklığının 

uygun olduğu, gibi) ve laboratuvar tarafından teslim alınmaya uygun olduklarının 

saptanması gerekir.  

 

ġiĢeler kabul edilebilirlik kriterlerine uygun değilse laboratuvar numuneleri teslim 

almayı kabul etmez; bu durumda laboratuvar, numuneyi alan kurum ile temasa geçerek 

kurumu durumdan haberdar etmelidir.  

 

Numunelerin analizinde, akredite olmuĢ ve analitik kontrol sistemine sahip, denetim 

yetkileri onaylanmıĢ, bağımsız kiĢi veya kurumlarca belirli aralıklarla denetlenen ve 

bakanlıkça yetki verilen laboratuvarlar tercih edilmelidir. 

 

Numune alma, taĢıma, muhafaza, laboratuvara kabulü ile analiz yöntemlerinde ilgili 

mevzuatlar ve TSE standartları kriterleri uygulanır. 

 

Ġncelemelerin numunenin alındığı gün, azami 24 saat içerisinde en kısa sürede 

baĢlatılması gerekmektedir. 

 

Numunelerin laboratuvara kabul edilmesi için aĢağıdaki Ģartları taĢıması gerekir; 

 

 Ġçinde numune bulunan cam veya plastik kaplarının veya orijinal numune 

ambalajlarının kırılmaması, patlamaması ve bozulmaması ile ilgili Ģartlar 

numune kabul birimi tarafından sağlanmak zorundadır. 
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 Numune üzerindeki etiket bilgilerinin, niĢane veya mühürün kesinlikle 

korunması gereklidir. Bilgileri silinmiĢ, mühür veya niĢanesi bozulmuĢ örnekler 

kabul edilmez. 

 Bakteriyolojik numuneler, steril kaplarda ve dondurulmamıĢ olmalı ve kabul 

edildikten sonra bekletilmeden laboratuvara teslim edilir. 

 Alınan numune miktarı istenen parametrelere göre değiĢiklik gösterebilir. Farklı 

mikrobiyolojik parametreler istendiği zaman ilgili laboratuvardan, gönderilecek 

numune miktarı için bilgi alınır. 

 

3.8. Atık Su Parametreleri  
 

Alıcı ortamda ve atık sularda kirletici parametrelerin hassas bir Ģekilde tayin edilmesi; 

atık suyun çevreye etkilerinin tespiti, arıtmada uygulanacak yöntemin seçimi, arıtma 

tesisinin veriminin tayin edilmesi ve su kirliliği kontrolü için çok önemlidir. 

 

Atık su özellikleri fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak gruplandırılabilir. Bu 

özellikleri gösteren parametrelerden aĢağıda bahsediliyor. 

 

3.8.1. Fiziksel Parametreler 
 

Atık suda bulunan katı maddelerin deriĢimi, suyun sıcaklığı, pH değeri, kokusu, rengi 

ve bulanıklığı atık suyun en önemli fiziksel parametrelerini oluĢturur. Atık suda bulunan 

toplam katı madde; çökebilen katıları, askıdaki katıları ve çözünmüĢ katıları içerir.  

 

Askıda katılar kaba kirleticilerin göstergesi olup basit fiziksel arıtım yöntemleri ile 

arıtılabilirler. Çökebilen katılar, yer çekimi etkisi ile çöker ve atık suyun membran 

filtrelerden süzülmesi esnasında filtre üzerinde tutunurlar. ÇözünmüĢ maddeler ise atık 

suların membran filtreden geçirilmesinden sonra atık sularda kalan maddelerdir. 

 

Sıcaklık ve pH nehirlerde ve göllerdeki bitkisel ve biyolojik hayatı etkileyen önemli 

parametrelerdir. Bu iki parametre, çözünmüĢ oksijen ve biyolojik oksijen ihtiyacı gibi birçok 

kalite parametresinin değerini belirleyici rol oynar. 

 

Koku ölçümü, insanın koku alma hassasiyetine bağlı bir parametredir. Taze 

kullanılmıĢ sular hoĢ olmayan küf kokuludur. BaĢka kokular endüstri atıklarının veya septik 

ev atıklarının suya karıĢtığının göstergesidir. 

 

3.8.2. Kimyasal Parametreler 
 

Atık suyun kimyasal özelliklerini; içerdiği çözülmüĢ organik maddeler, toksik 

maddeler, azotlu ve fosforlu maddeler belirler. Atık sularda biyolojik olarak bozulabilen 

organik maddeler üç grupta toplanır. 

 

 Proteinler (yüksek molekül ağırlıklı aminoasitler) 

 Karbonhidratlar (Ģeker, niĢasta, selüloz) 

 Lipidler (sıvı ve katı yağlar) 
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Tipik bir evsel atık suyun organik kısmı, %40-60 protein, %25-30 karbonhidrat ve 

%10 lipid içerir.  

 

Atık suyun içerdiği organik maddeler, biyolojik oksijen ihtiyacı (BOĠ), kimyasal 

oksijen ihtiyacı (KOĠ), toplam oksijen ihtiyacı (TOĠ), toplam organik karbon (TOK) gibi 

kimyasal parametreler cinsinden ifade edilir.  

 

Atık suların içerdiği inorganik bileĢikler ise toksik olmayıp ancak çok yüksek dozlarda 

kirletici olarak düĢünülebilirler. Kum, çakıl ve mineral tuzlar inorganik katılar arasında 

sayılırlar. 

 

Fenol ve türevleri önemli kirleticilerdendir. Zehirleyici etkiye sahip olmaları nedeni 

ile biyolojik bozulmayı kısıtlandırmaktadır. Ayrıca sularda kötü tat ve kokmaya neden 

olurlar. Atık sularda çeĢitli deriĢimlerde çözünmüĢ gazlar da bulunur. Oksijen, yüzeysel 

havalanma sonucu suya geçer ve atık su arıtımında çözünmüĢ oksijen miktarı önemli bir 

kimyasal parametredir. 

 

3.8.3. Biyolojik Parametreler 
 

Ġçme ve kullanma suyunun güvenilir olup olmadığını ve kalite kriterini sağlayıp 

sağlamadığını kontrol etmek için bakteriyolojik testler yapılır. Su ve atık sularda 

bulunabilecek tek hücreli veya çok hücreli patojenik organizmaların miktarı biyolojik 

parametrelerdir. En çok rastlanan patojen türleri koli basili ve streptokoktur 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Gerekli numune alma ekipmanı verildiğinde, mevzuat doğrultusunda atık sulardan 

fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik numune alabileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Atık sulardan alınan fiziksel, 

kimyasal ve mikrobiyolojik 

numuneleri ayırt ediniz. 

 Atık sulardan fiziksel numune alma 

yöntemlerini bilmelisiniz. 

 Atık sulardan kimyasal numune alma 

yöntemlerini bilmelisiniz. 

 Atık sulardan mikrobiyolojik numune alma 

yöntemlerini bilmelisiniz. 

 Atık sulardan fiziksel numune alınız. 

 Atık sulardan fiziksel numune alma 

yerlerine gitmelisiniz. 

 Fiziksel numune için örnek kabı 

doldurmalısınız. 

 Numune alma tutanağını doldurmalısınız. 

 Numuneyi laboratuara ulaĢtırıncaya kadar 

uygun ortamlarda saklamalısınız. 

 Numuneyi uygun koĢullarda laboratuara 

ulaĢtırmalısınız. 

 Laboratuar analiz sonuçlarını 

değerlendirebilmelisiniz. 

 Atık sulardan kimyasal numune 

alınız. 

 Atık sulardan kimyasal numune alma 

yerlerine gitmelisiniz. 

 Kimyasal numune için örnek kabı 

doldurmalısınız. 

 Numune alma tutanağını doldurmalısınız. 

 Numuneyi laboratuara ulaĢtırıncaya kadar 

uygun ortamlarda saklamalısınız. 

 Numuneyi uygun koĢullarda laboratuara 

ulaĢtırmalısınız. 

 Laboratuar analiz sonuçlarını 

değerlendirebilmelisiniz. 

 Atık sulardan mikrobiyolojik 

numune alınız. 

 Atık sulardan mikrobiyolojik numune alma 

yerlerine gitmelisiniz. 

 Mikrobiyolojik numune için örnek kabı 

doldurmalısınız. 

 Numune alma tutanağını doldurmalısınız. 

 Numuneyi laboratuara ulaĢtırıncaya kadar 

uygun ortamlarda saklamalısınız. 

 Numuneyi uygun koĢullarda laboratuara 

ulaĢtırmalısınız. 

 Laboratuar analiz sonuçlarını 

değerlendirebilmelisiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Atık su parametrelerini ayırt ediniz. 

 Atık suların fiziksel parametrelerini 

oluĢturan özellikleri incelemelisiniz. 

 Atık suların kimyasal parametrelerini 

oluĢturan özellikleri incelemelisiniz. 

 Atık suların biyolojik parametrelerini 

oluĢturan özellikleri incelemelisiniz. 

 Yapılan kontrol sonuçlarını, ilgili 

kurum ve kuruluĢlara gönderiniz. 

 Yapılan çalıĢmaları düzenli olarak kayıt 

etmelisiniz. 

 Numune sonuçlarını ilgili kurum ve 

kuruluĢlara bildirmelisiniz. 

 Resmi yazıĢma kurallarına uymalısınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Fiziksel atık su numune yöntemi ile numunenin aĢağıdaki hangi özelliklerine 

bakılmaz? 

A) Renk   

B) GörünüĢ 

C) Organik madde     

D) Bulanıklık       

E) Koku 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi, atık su numune sayısını etkileyen unsurlardandır? 

A) Kirlilik kaynaklarının çeĢitliliği. 

B) Numunelerin emniyetli bir Ģekilde alınması. 

C) Numunelerin depolanması. 

D) Numunelerin taĢınması için gerekli olan zaman ve kaynaklar. 

E) Hepsi. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, atık su numune alma yerlerinden değildir? 

A) Atık su arıtma tesisleri. 

B) Kanalizasyon, kanal ve rögarlar. 

C) Deniz suları. 

D) ġebeke suları. 

E) Sedimentteki çamur. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi,  atık su arıtma tesisinin çalıĢmasını kontrol etmek amacıyla 

numune alınacak noktalardır? 

A) Atık su deĢarj noktası. 

B) GiriĢ ve çıkıĢ noktaları. 

C) Alıcı ortam. 

D) ArıtılmıĢ suyun verildiği alıcı ortam. 

E) Yer altı suları. 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, mikrobiyolojik numune alımında yanlıĢ uygulamadır? 

A) ġiĢe en az 3 defa çalkalanarak doldurulur.  

B) Temiz sterilize edilmiĢ numune kapları kullanılır. 

C) ġiĢenin hacminin onda birine denk gelecek Ģekilde hava hacmi bırakılmalıdır.  

D) ġiĢenin ağzına veya içine parmakların değmemesine özen gösterilmelidir.  

E) Klor bulunan sulardan örnek alınırken sodyum tiyosülfat kullanılır. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, numune kabının yapısal özelliklerinden değildir? 

A) Kırılmaya karĢı yüksek dayanıklılık. 

B) Sızdırmazlık özelliği. 

C) Yüksek ısıya dayanıklılık. 

D) Temin kolaylığı ve maliyet. 

E) Yeniden kullanıma uygunluk. 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi, suyu kirleten maddelerin özelliklerindendir? 

A) Kirleticiler ya organik veya inorganik maddelerdir. 

B) Bu kirletici organik maddeler aktif kömür ile bol miktarda emdirilebilir. 

C) Kirleticilerin ıĢık ve diğer koĢullara karĢı dayanıklılıkları az veya çoktur. 

D) Suda erir ya da erimeyip su ile her oranda karıĢır. 

E) Hepsi. 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi, nokta numune alınması ile ilgili değildir? 

A) Yüzeyden alınır. 

B) Belli derinliklerden alınır. 

C) Parametre değerleri sabit değilse alınır. 

D) Numunenin alındığı suyun akıĢı düzenli ise alınır. 

E) Tabandan alınır. 
 

4. AĢağıdaki oranlardan hangisi, evsel atık suyun organik kısmıdır? 

A) %40-60 

B) %25-30 

C) %10-20 

D) %80-100 

E) % 120-150 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, atık suların içeriğinde değerlendirilen biyolojik 

parametrelerden biridir? 

A) Fenol ve türevleri 

B) Koli basili ve streptokoklar 

C) Sıcaklık 

D) Yağ ve gres 

E) Fosfat, civa 
 

6. AĢağıdakilerden hangisi, bakteriyolojik numuneler alındıktan sonra en geç muayene 

edilmesi gereken süredir?  

A) 6 saat 

B) 12 saat 

C) 24 saat 

D) 36 saat 

E) 48 saat 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. AĢağıdakilerden hangisi, yüzeyden, belli derinliklerden ve tabandan alınan temsili 

numunelerdir? 

A) Sürekli Numuneler 

B) BileĢik Numuneler 

C) Kompozit numune 

D) Nokta Numuneler 

E) Periyodik Numuneler 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 B 

3 E 

4 B 

5 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 B 

4 E 

5 A 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 E 

3 D 

4 B 

5 A 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 D 

2 E 

3 C 

4 A 

5 B 

6 E 

7 D 

 
 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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