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! VII! Yüzme!Sular!El!Kitab!

ÖNSÖZ"

falk!Sa&l&nn!Korunmas!Amaeyla!Su!Alanndaki!MeVzuatn!Uyumla$trlmas!Ve!Uygu%
lanmas!"çin!Sa&lk!Bakanl&hnn!Güçlendirilmesi!

Su!Ve!Sa&lkla!"lgili!3!AB!DirektiZinin!Uygulanmas!

YR!W4%IB%EN%!W4!

Bu!Xro`e!AVrupa!Birli&i!Katlm!Öneesi!Ekonomik!Xrogram!YaraZndan!Finanse!Edilmi$tir.!

Projenin"Özeti"

E#le#tirme"Projesi"

E$le$tirme!pro`eleri!ortak!AVrupa!meVzuatnn!tümü!olandiYopluluk!Müktesabatjnn!yü%
rütülmesi!için!gerekli!olan!kurumlarn!yaplanmasnda!aday!ülkelere!yardme!olan!araçlardr.!
E$le$tirme!pro`eleri!yoluyla!AVrupa!Komisyonud!AVrupa!Birli&i!Üye!Ülkelerinden!gelen!uzun!
dönem! bir! uzman! ]Yerle$ik! E$le$tirme! Dan$man! %RYA%^! ile! ksa! dönem! uzmanlarn! ]SYE^!
kendi!uzmanlk!Ve!deneyimlerinid! Zaydalane!ülkelerin!kurumlar! ile!payla$arak!bu!ülkelerin!
çe$itli!konulardaki!spesiZik!AVrupa!meVzuatlarn!düzgün!bir!$ekilde!uygulamalarna!yardme!
olundu&u!pro`elerin!Zinansman!için!Zon!sa&lar.!

Projenin"Amac"

Xro`enin!ana!amae!AVrupa!Birli&ine!katlm!a$amasnda! ! "çme!Suyud!Yüzme!Suyu!Ve!Mi%
neralli!Sular!konusunda!Yürkiyehnin!_azrlanmasdr.!Bununla!birlikted!Yürk!fükümetinin!çeV%
re!Ve!_alk!sa&l&!alanndaki!yasald!kurumsald!teknik!Ve!yatrm!konularndaki!meVeut!kapasi%
tesinin!uyumla$trlma!a$amasnda!güçlendirilmesini!de!kapsamaktadr.!

Katlm!süreeinded!AB!ceVre!MeVzuatna!uyumu!sa&lama!Yürkiyehnin!kar$la$abileee&i!en!
büyük! zorluktan!biri!olaeaktr.!Yürkiyehnin! rolü! Ve! sorumluluklar!2WW3hdeki!Katlm!ortakl%
&ndad!son!olarak!gözden!geçirilen!23!Oeak!2WW6!Konsey!karar!prensiplerinded!öneeliklerinde!
Ve!Yürkiye! için!Katlm!ortakl&]2WW6g35gEb^!ko$ullar!kapsamnda!ana!kilometre!ta$lar!ola%
rak!dizilmi$lerdir.!

Xro`e! süresinde!Fransz!uzmanlar!Yürk!uzmanlar! ile!birliktek!AVrupa!Birli&i!müktesebat!
do&rultusunda! ulusal! meVzuat! tasla&nn! _azrlanmasd! ! strate`ilerin! geli$tirilmesid! AVrupa!
Birli&inin!eski! ]76g16WgEEb^!Ve!yeni! ]2WW6g7gEb^!Yüzme!Sular!DirektiZid! "çme!Sular!DirektiZi!
]UTgT3gEb^!Ve!Mineralli!Sular!DirektiZi!]TWg777gEEb^!çerçeVesinde!öngörmekte!oldu&u!gerek%
liliklere!uyulmasn! sa&laye! Zaaliyet!planlarnnd!programlarn!uygulanmasd!yönetmelikd! ra%
pord!re_ber!kitap!Ve!el!kitapçklarnn!_azrlanmas!alanlarnda!çal$m$lardr.!!!

Xro`e!süresineed!yukarda!ba_sedilen!geçen!_edeZlere!ula$mak!içind!E$le$tirme!Xro`esi!bo%
yunea!uluslararas!uzmanlk!yardmnn!alnd&!çok!yönlü!bir!yakla$m!benimsenmi$tir.!!



Yüzme!Sular!El!Kitab! VIII!

Sonuç!olarak!bu!pro`ed!Yürkiyehnin!AB!pazarnda!da_a!uygun!"nsan!Sa&l&!Korunmas!Ve!
çeVrenin!Su!Ve!Sa&lk!alannda!da_a!Zonksiyonel!olmasn!yönlendireeektir.!

Xro`eyle!elde!edilmek!istenen!temel!sonuç!isek!Su!Ve!Sa&lk!alannda!"nsan!Sa&l&!Ve!ceV%
renin!da_a!iyi!bir!$ekilde!korunmasnn!sa&lanmas!Ve!Yürkiyehnin!geni$lemekte!olan!AB!paza%
rna!da_a!iyi!uyum!sa&layarak!çal$malarn!yürütmesidir.!

E#le#tirme"Projesi"Ortaklar"

Yürk!YaraZ!Ortaklar\!! Sa&lk! Bakanl&d! Yemel! Sa&lk! fizmetleri! Genel! Müdürlü&üd!
ceVre!Sa&l&!Daire!Ba$kanl&!

!

Fransz!YaraZ!Ortaklar\! Ekolo`i!Ve!Sürdürülebilir!Kalknma!Bakanl&d!Sa&lk!Ve!Dayan$%
ma!Bakanl&d!Xarishteki!Uluslararas!Su!OZisi!

3"Direktif"

Yüzme!Suyu!Direktifi!76/160/EEC!ve!2006/7/EC!

Yüzme!sularnn!kaliteleri!ile!ilgili!olan!bu!direktiZlerin!]76g16WgEEb!Ve!2WW6g7gEb^!!amaed!in%
san! sa&l&nn! yüzme! sularnn! Ve! rekreasyonel! amaçl! olarak! kullanlan! sularn! kontamine!
olmas!sonueu!ortaya!çkabileeek!yan!etkilerden!korunmasnn!sa&lanmasdr.!!!

"çme!Suyu!Direktifi!98/83/EC!

"nsani! tüketim!amaçl!sularn!kalitesi! ile! ilgili!olan!bu!direktiZin! ]UTgT3gEb^!amae! insani!
tüketim!amaçl!sularn!isa&lkl!Ve!temizjolduklarnn!güVenee!altna!alnmas!böylelikle!insan!
sa&l&nn!söz!konusu!sularda!olu$abileeek!kontaminasyonlarn!yan!etkilerinden!korunabilme%
sidir.!Kamu!su!da&tm!$ebekelerinden!Verilmekte!olan!sular!ile!$i$elenmi$!sularda!uygulanan!
bir!direktiZtir.!!

Mineralli!Sular!Direktifi!80/777/EEC!

Do&al! mineralli! sularn! i$letimi! Ve! pazarlanmas! ile! ilgili! olan! bu! direktiZin! amae!
]TWg777gEb^!söz!konusu!sularn!pazarda!ido&al!mineralli!suj!olarak!satlabilmesi! için!uymas!
gereken!kalite!standartlar!Ve!ilgili!di&er!ko$ullarn!tanmlanmasdr.!Bu!standart!Ve!ko$ullara!
göre!do&al!mineralli! sular!UTgT3gEb!direktiZindeki! tanm! içerisine!girmese!da_i!_alk! sa&l&!
korunmaldr.!
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Mevcut"Dökümann"Özeti"

MeVeut!döküman!Yüzme!Suyu!numunesi!almd!numunelerin!korunmasd!numunelerin!ta%
$nmas! Ve! analizlerine! ili$kin! Yürk! protokollerinin! de&erlendirilmesi! amaeyla! Fransz! Ksa!
Dönem!Uzmanlar!ile!Yürk!taraZ!uzmanlarnn!yapm$!olduklar!grup!çal$malarnn!bir!ürünü%
dür.!

5!bölümden!olu$maktadr\!!

"lk!bölüm!suyla!ta$nan!risklerid!!

"kinei!bölüm!numune!almna!ili$kin!taVsiyelerid!!

Üçüneü!bölüm!mikrobiyolo`i!analiz!protokollerinid!!

Dördüneü!bölüm!kimya!analiz!protokollerinid!

Be$inei!bölüm!kalite!yönetimini!kapsamaktadr.!

Dökümann!_azrlanmasndaki!temel!amaçk!Sa&lk!Bakanl&hna!ba&l!tüm! laboratuarlarn!
benimsedikleri! yakla$mlarn! Ve! elde! ettikleri! sonuçlarn! kar$la$trlabilir! olmas! amaeyla!
ortak!bir!dökümandan!Zaydalanmalarn!Ve!böylelikle!uymalar!gereken!Normlar!benimseme%
lerini!sa&lamaktr."

Bu! döküman! _azrlanrkend! özellikle!metnin! gözden! geçirilmesi! a$amasnda! e$le$tirme!
pro`esi!ekibine!yardme!olan!uzmanlar!$unlardr\!!

Fransz"Uzmanlar;"

Ms!Benediete!lELYE!]Eau!de!Xaris^d!MM!Andre%François!BOSbfEY!]RYA^d!Xr!Alain!bOUYE!
]MfN!Xarisd!Do&al!Yari_!Müzesi^!Benoit!GASSILLOUD!]AFSSA!Fransz!Gda!GüVenli&i!A`ans^d!
Bernard!fUGUES!]Niee!Laboratuar^d!Roger!JEANNOY!]BRGMd!bo&raZi!"zleme!A`ans^d!Antoine!
MONYIEL! ]Eau! de! Xaris^d! Jean%Franeois! MUNOZ! ]AFSSA! Fransz! Gda! GüVenli&i! A`ans^d!
b_ristop_e!ROSIN!]AFSSA!Fransz!Gda!GüVenli&i!A`ans^!!

Türk"Uzmanlar;""

Serdar!Alp!SUBA#I!]Bil.Uzm.Gda!Mü_.^d!Selma!YILDIZ!]Kimya!Yük.Mü_.^d!Meral!YEN"OVA!
]Dr.Kimya!Yük.Mü_.^d!Selçuk!BODRUMLU!]Mikrobiyolo`i!Uzm.^!Umut!BERBERO'LU!]Mikrobi%
yolo`i!Uzm.^d! Yurdanur! #ENYÜRK! ]Mikrobiyolo`i!Uzm.^d! Sibel!AYBA#! ]Bil.Uzm.Kimy.^d! Ya_sin!
cANLI!]Dr.Zir.Yük.Mü_.^!Xnar!ÜNAL!]Bil.Uzm.Gda!Mü_.^d!Oya!XOYRAZO'LU!]Zir.Yük.Mü_.^d!
Ay$enur!cULfA!]Bil.Uzm.Kimy.^d!SeVil!BA#XINAR!]Dr.Zir.Yük.Mü_.^."

Söz!konusu!döküman!e$le$tirme!pro`esi!boyunea!_azrlanm$!olan!T!dökümandan!biridir.!
Di&er!dökümanlar!ise!$unlardr\!!



Yüzme!Sular!El!Kitab! a!

Yüzme!Sular!alannda\!Yüzme!Sular!Re_ber!Kitapç&!!]AktiVite!ba$l&k!A14d!B16d!D14^!Ve!!
Yüzme!Sularndan!numune!almd!saklanmasd!ta$mas!Ve!analizine!ili$kin!el!kitapç&!]AktiVite!
ba$l&k!b15^.!

"çme!Sular!alannda\!"çme!Sular!Re_ber!Kitapç&!]AktiVite!ba$l&k!A24^d!"çme!Sularndan!
numune! almd! saklanmasd! ta$nmas! Ve! analizine! ili$kin! el! kitapç&! ]AktiVite! ba$l&k! b25^d!
Bilgilendirme!El!Kitab!]AktiVite!ba$l&k!B26^d!Kalite!kazalarnn!yönetimi!re_ber!kitapç&!]Ak%
tiVite!ba$l&k!D23^.!

Mineralli!Sular!alannda\!Su!kayna&nn!izlenmesid!su!kayna&ndan!numune!alm!Ve!analiz!
metodlarna!ili$kin!re_ber!kitapçk!]AktiVite!ba$l&k!A34^d!#i$eleme!Ve!etiketleme!yükümlülük%
lerine!ili$kin!re_ber!kitapçk!]AktiVite!ba$l&k!A35^.!

MeVeut!metin!e$le$tirme!pro`esi!ekibi!taraZndan!Aralk!2WW7hde!_azrlanm$tr.!Bu!met%
nin!içeri&i!AVrupa!Birli&ihnin!resmi!pozisyonunu!temsil!etmez.!
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1."BÖLÜM"

G!R!$"

fer!kullanma!uygun!su!yoktur.!fer!kullanma!yönelik!olarak!uyulmas!gereken!ayr!kri%
terler!Veya!standartlar!meVeuttur.!!

Bu! sebepten!dolay!uygulanaeak!olan! standartlar!do&rudan! söz!konusu! suyun!kullanm!
alanna!ba&l!olarak!de&i$mektedir.!

Bu!standartlar!uygulanrken!dikkat!edilmesi!gereken!noktad!kullanlan!suyun!do&rudan!ya!
da!dolayl!olarak!insan!sa&l&!açsndan!_er_angi!bir!risk!te$kil!etmemesi!Ve!çe$itli!_astalkla%
ra!yol!açmamasdr.!!

Bu! alandaki! yeni! yükümlülükler! 1UU2! yl! direktiZlerinin! olu$turulmasyla! birlikte!Dünya!
Sa&lk!Örgütü!taraZndan!son!dereee!büyük!bir!dikkatle!göz!önünde!bulundurulmaya!ba$lan%
m$tr.!!

Suyun! birçok! Zarkl! kullanm! alan! meVeuttur.! Bu! alanlardan! yüzme! sular! üzerine!
yo&unla$laeak!olunursad!bu!sular!kullanlrkenk!belli!ba$l! risklerin!saptanmas!Ve!bu!sularn!
yol!açt&!kimi!risklerin!de&erlendirilmesi!gerekmektedir.!!

Yüzme"Sular"Açsndan"Belli"Ba#l"Riskler"$unlardr:!

%! suyun!yutulmas!ile!olu$an!risklerk!

%! suyla!temas!ile!olu$an!risklerk!

%! suyun!in_alasyonu!yoluyla!olu$an!riskler.!

1."Sudan"Kaynaklanan"Riskler"

Bu! tür! risklerd! sudan! kaynaklanmas! söz! konusu! olabileeek! bir! te_likeyle! kar$! kar$ya!
kalma!olasl&ndan!gelmektedirk!te_likenin!insan!üzerindeki!etkisi!ne!kadar!büyük!olursa!risk!
de!o!kadar!büyük!olur\!son!dereee!a&r!_astalklarn!olu$masd! iyile$tirilmesi!zor!_astalklarn!
olu$masd!eiddi!traVmalara!sebebiyet!Vermesi!söz!konusu!olabilir.!

Riskler!$unlar!olabilir\!

- Fiziksel!riskler\!Seaklkd!radyasyona!maruz!kalmam!
- Kimyasal!riskler\!toksik!minerallerd!organik!maddelerd!toksinlerm!
- Mikrobiyolo`ik!riskler\!pato`enler\!Virüslerd!bakterilerd!parazitlerm!
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Yüm!bu!risklerle!ilgili!olarak!dikkate!alnmas!gereken!nokta!risklerin!önemlerine!göre!bir!
sralamaya! sokulmalardrd! böylelikle! konuya! ra_atça! odaklanlarak! gerek! su! kalitesinin!
yönetiminin! da_a! iyi! bir! $ekilde! yaplmas! sa&lanabilir! gerekse! de! su! kalitesi! açsndan!
te_dit!olu$turabileeek!kritik!ö&eler!saptanabilir.!

Bu!amaçla!$u!$ekilde!bir!ayrm!yaplabilir\!

! Ksa"vadeli"riskler;!sadeee!tek!bir!ibardakj! lk!miktara!denk!gelen!ölçüde!su!yutul%
mas!Veya!suyla!tek!bir!deZa!temas!edilmesinden!kaynaklanan!risklerdir.!

! Orta"vadeli"risklerk!yüzme!suyuyla!bir!yl!Veya!bir!yldan!da_a!uzun!bir!süre!zarZ!bo%
yunea!tekrarlanan!$ekillerde!temas!edilmesi!sonueu!olu$an!risklerdir.!

! Uzun"vadeli"riskler;"çok!uzun!bir!süre!zarZ!boyunea!yüzme!suyuna!temas!edilmesi!
yoluyla!olu$an!risklerdir."

2."Yüzme"Sularyla"!lgili"Olarak"Dikkate"Alnmas"Gereken"Riskler"

! Yüzme!suyu!olarak!adlandrlan!sular!yüzme!Zaaliyetlerinin!Veya!suyla!yaplan!aktiVite%
lerin!gerçekle$tirildi&i!sulardr.!

! Ksa!Vadeli!riskler!özellikle!mikrobiyolo`ik!açdan!olu$an!risklerle!ilgilidir.!

Ksa!Vadeli!kimyasal!risklerin!olu$masna!son!dereee!az!rastlanmakla!birlikte!bu!gibi!risk%
ler! yalnzea! toksin!maddeler! içeren! alglarn! Veya! su! yüzeyinde! _idrokarbürlerin! bulunmas!
gibi!spesiZik!durumlar!kapsamaktadr.!

Bu!durumlarn!yansra! siyanobakteri!kökenli!derma%toksinler!gibi!çe$itli!eilt!aller`enleri!
içeren!sularla!temas!edilmesi!sonueu!olu$an!aller`i!Vakalar!da!meVeuttur.!

Ksa!Vadeli!riskler!arasnda!mikrobiyolo`ik!kökenli!olanlar!bu!tür!risklerin!eiddi!Ve!iyile$ti%
rilmesi!en!zor!olanlardr.!

Bu!sebepten!ötürü!sularn!mikrobiyolo`ik!kaliteleri!skça!yaplan!kontrollerle!güVenee!al%
tna!alnmaldr.!

Bu!kontroller!gerek!do&rudan!yaplan!pato`en!ara$trmalar!ile!]aneak!bu!ara$trmalar!son!
dereee!nadir!olarak! yaplr! Ve! kimi!durumlarda!da! yaplmas! imkanszdr^! gerekse!de! Zekal!
kontaminasyon!göstergelerinin!ara$trlmas!ile!gerçekle$tirilebilir.!

SpesiZik! olarak! ara$trlmas!mümkün! olan! pato`enler! arasndan! legionella! Ve! amibler!
]Neagleria!fowleri^!den!ba_sedilebilir.!Bu!iki!pato`en!bil_assa!seaklklar!genellikle!3Wnb!üze%
rindeki!seak!sularda!bulunmaktadr.!

Legionellalar!yüzme!aktiVitesi!Veya!su!sporlar!srasnda!yutulan!az!miktardaki!sulardan!
kaynaklanmakta! olupk! özellikle! seaklklar! 3Wnb! üzerindeki! seak! Veya! durgun! sularda! üre%
mektedirler.!!
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! Orta"vadeli"riskler,!mikrobiyolo`iyle!ilgili!riskleri!içermemektedir.!Bu!riskler!özellikle!
kimyasal! toksinleri! kapsamaktadr.! Yüzme! sularnda! bu! risk! göz! önünde! bulundu%
rulmamaktadr.!

! Uzun" vadeli" riskler,! uzun! yllar! boyunea! suyun! yutulmasyla! ortaya! çkmaktadr.!
Yüzme!suyuyla!ilgili!olarak!bu!riskler!göz!önünde!bulundurulmamaktadr.!

Mikrobiyolo`ik!riskler!geleeekte!çok!da_a!Zazla!önem!kazanaeak!riskler!olaeaktr\!!

! Ki$iler!do&al!ba&$k$klklar!giderek!azalaeaktrk!
! Ya$am!süresi!giderek!artan!nüZusun!ba&$klk!sistemleri!nüZusun!artan!ya$!düzeyi!ile!

azalaeaktr.!
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2."BÖLÜM"

NUMUNE"ALIMI"

1." NUMUNE"ALIMININ"ÖNEM!"

Bir! kalite! sisteminin! güVenilirli&i! sistemdeki!en! zayZ!_alkaya!ba&ldr.! Suyun! kalitesinin!
sa&lanmas!açsndan!bu!en!zayZ!_alkay!numune!almlar!olu$turmaktadr.!

Gerçekten!de!en!iyi!ekipmanlarn!kullanld&!laboratuVar!metodlar!da!da_il!olmak!üzered!
numune! almlar! srasnda! yaplan! _atalar! düzeltebileeek! bir! laboratuVar!metodu!meVeut!
de&ildir.!!

Numune!almlar! srasnda!yaplan!_atalard!analiz!_atalarnn!oTWini!açklamaktadrk!bu!
_atal!sonuçlar!yanl$!yorumlamalara!yol!açmaktadr.!

Su!analizi!kendi!ba$na!bir!i$lemin!sonu!de&ildird!yalnzea!karar!Verilmesine!yardme!olan!
bir!araçtr.!!Analiz!sonras!Verilen!kararlar!_atal!ised!bu!_atalar!sa&lkd!ekonomik!Ve!medyatik!
ba&lamda!bir!çok!eiddi!sonuç!do&urabilir.!

Dolaysyla!analizlerin!ne!amaçla!talep!edildiklerinin!bilinmesi!zorunludur.!

Numune!almlar!srasnda!bir!çok!parametre!göz!önünde!bulundurulmaldrd!bunlar\!

- Numune!alm!yerik!
- Numune!alm!saatik!
- Numune!alm!biçimik!
- Alanda!yaplan!_azrlk!çal$malark!
- Alanda!yaplan!analizlerk!
- Seçilen!$i$enin!tipik!
- Numune!olarak!alnan!su!miktark!
- LaboratuVara!gönderilmeden!önee!numunelerin!saklanma!ko$ullark!
- LaboratuVara!gönderilmeden!önee!numunelerin!saklanma!süresi.!
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1.1.1."Analizlerin"amaçlar"

Analizlerin!amaçlark!sonuçlarn!kantitatiZ!standartlara!uygun!olmasnn!sa&lanmasdr.!

1.1.2."Numune"alm"

Bir!numune!almk!

- fer_angi!biri!taraZndan!yaplamazk!
- fer_angi!bir!zamanda!yaplamazk!
- fer_angi!bir!$i$e!kullanlamazk!
- fer_angi!bir!miktarda!alnamaz.!

Bir!numunek!!

- fer_angi!bir!yerde!saklanamazk!
- fer_angi!bir!$ekilde!saklanamazk!
- fer_angi!bir!süre!boyunea!saklanamaz.!

1.1.3."Numune"alm"yeri"

Yüzme!sularnda!numuneler!1mhlik!derinlikten!Ve!su!yüzeyinin!3W!em!a$a&sndan!alnma%
ldr.!

fer!_alükarda!alnan!numunenin!da_a!sonrasnda!analizi!yaplaeak!olan! temsil!edeeek!
nitelikte!oldu&unun!teyit!!edilmesi!gerekmektedir.!

1.1.4."Numune"#i#elerinin"önemi"

#i$eleme!srasnda!3!etken!göz!önünde!bulundurulmaldrd!bunlar\!

- $i$enin!einsik!
- $i$enin!a&znn!kapatlma!biçimik!
- $i$e!tekrardan!kullanlabilen!bir!$i$e!ise!ykanma!biçimi.!

#i$enin!einsi!seçilirken!$unlar!göz!önünde!bulunudurulmaldr\!

- Kullanlaeak!materyalind!analizi!yaplaeak!suyun!kalitesi!üzerindeki!etkisik!
- Miktar!tayini!yaplaeak!elementin\!$&a!kar$!duyarll&k!

Yek!kullanmlk!$i$e!seçilmesinin!maliyeti.!

Genelllikle!göz!önünde!bulundurulanlar\!

- Mikrobiyolo`ik! analizler! için! steril! $i$elerin! kullanlmas! gerekir.! Yekrardan!
kullanlabilir! $i$eler! genellikle! eam! olupd! irradasyon! yoluyla! sterilize! edilen! tek!
kullanmlklar!ise!genellikle!polietilendir.!!
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1.1.5."Numunelerin"saklanmas"

! Buradaki!amaç!numunelerin!en!iyi!ko$ullarda!saklanmasnn!sa&lanmasdr.!

! Analiz!sonuçlarnn!yorumlamas!srasnda!_er_angi!bir!soruna!yol!açmayaeak!$ekilde!
$i$elerin!ne!kadar!süre!boyunea!saklanabileee&i!bilinmelidir.!

! Numunede!ortaya!çkabileeek!kayplar!gerek!çeper!üzerindeki!adsorpsiyondan!gerek%
se!de!çökelmeden!kaynaklanabilir.!!

1.1.6."Alanda"yaplmas"zorunlu"olan"analizler"

#unlar!kapsar\!

- Seaklk!
- Görünüm!!
- Koku!Ve!tat!
- pf!!

Kimi!ön!artmlar!da!zorunlu!olarak!alanda!yaplmaldrd!bunlar\!

- yüksek!_aeimli!su!numunelerinin!Ziltrasyonlar!]Virüslerd!salmonella^!

1.1.7."Sonuç"

Numune!alm! i$leminin!düzgün!yaplmas!da_a!sonraki!a$amalarda!yaplaeak!kalite!ana%
lizleri!için!son!dereee!önemlidir.!

Numune! almndan! sorumlu! ki$iler! laboratuVar! teknisyenleri! düzeyinde! bir! teknik! bilgi!
düzeyine!sa_ip!olmaldr.!

Numune!almndan!sorumlu!ki$iler!analizlerin!_angi!amaçlarla!talep!edildi&ini!Ve!analizler!
srasnda!_angi!parametrelere!baklaea&n!bilmelidirler.!

Bu!bilgiler!olmakszn!yaplan!i$lemlerde!çe$itli!_atalarn!olu$mas!mu_temeldir.!

!

2. M!KROB!YOLOJ!" VE" F!Z!KO%K!MYA" ANAL!ZLER!NE" YÖNEL!K"
NUMUNE"ALIMLARI"

2.1." Numune"alm"neden"düzgün"olmaldr"?"

Kalite!GüVeneesine!sa_ip!bir!laboratuVar!analizlerinin!kalitelerini!garanti!altna!almak!için!
numune!almlarnn!düzgün!bir!$ekilde!yapld&n!güVenee!altna!almaldr.!
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Kötü!ko$ullarda!alnm$!olan!bir!numunenin!p!analizinin! iyi!yaplmas!q!bir!anlam! iZade!
etmez.!!

Analiz!sonuçlarn!etkileyen!bir!çok!etken!Vardrd!bunlar\!$i$enin!tipid!numunenin!ta$nma!
biçimi!Ve!laboratuVara!teslim!edilme!süresid!Vsr...!

LaboratuVar!yalnzea!numune!almnda!kullanlaeak!$i$eyi!kendisi!Verdi&inde!kullanlan!$i%
$enin!uygunlu&undan!emin!olabilir.!

Kullanlaeak! $i$enin!einsi!Ve!_aemined!eamdan!Veya! steril!plastikten!olmasna!yaplaeak!
olan!analizlere!göre!karar!Verilmelidir!]örn\!Virüs!1WW!L.^.!

Su!zamana!Ve!çeVre!ko$ullarna!göre!de&i$ebilen!bir!ortamdrd!bu!ko$ullar\!seaklkd!gü%
ne$d!depolama!biçimidir.!Mikrobiyolo`ik!analizler!için!alnan!numuneler!analizden!önee!so&uk!
bir!yerde!mu_aZaza!edilmelidir.!!

2.2." !yi"bir"numune"almnn"önemi"

Su! numunesi! almd! da_a! sonrasnda! laboratuVar! taraZndan! yaplaeak! su! analizlerinin!
temsili!olabilmesi!Ve!geçerli!saylmasn!mümkün!klan!temel!i$lemdir.!

Numune!alm!p!belirli!bir!zamana!ait!olan!q!su!numunesinin!kalitesi!_akknda! Zikir!Ver%
mektedir.!

Belirli!bir!numune!alm!noktasndand!zaman! içerisinde!birden!çok!numune!alm!gerçek%
le$tiriliyorsad!buradaki!su!kalitesinin!zaman!içerisinde!de&i$imi!_akknda!bilgi!edilebilir\!da_a!
öneeki! tari_lerde! elde! edilen! sonuçlar! olas!mikrobiyolo`ik! kontaminasyon! risklerinin! sap%
tanmasn!mümkün!klar.!

2.3." Numune"alm"noktasnn"seçilmesi"

Sa&lk!izlemeleri!yalnzea!analiz!amaçl!yaplan!belirli!saydaki!numune!alm!i$leminin!yü%
rütülmesinden!ibaret!de&ildir.!Bu!izlemelerin!etkili!olabilmesi!için!yüzme!alanlarnn!Ve!çeVre%
sinin!detayl!$ekilde!ineelenmesi!gerekmektedir!]alann!Ziziki!özelliklerinind!alanda!Veya!alan%
daki! sularn! ak$! yönünde! atk! olup! olmad&nn! ineelenmesid! Vs.^.! Bu! bilgiler! gerek! yüzme!
alan!geni$li&inin!gerekse!de!numune!alm!noktalarnn!saptanmasn!sa&lamaktadr.!

KaVramsal!açdan!yüzme!alannn!kalitesi!itemsili!noktaj!olarak!adlandrlan!Ve!belirli!bir!
noktadan! tek!bir!deZa!alnan!numuneler! ile! temsil!edilir.!Alan!ko$ullar!kayda!de&er!ölçüde!
de&i$medikçe! bu! nokta! sabit! kalr.! Bu! nokta! öneelikle!maksimum! yüzüeü! saysnn! oldu&u!
bölgeye!göre!seçilir.!ceVresel!yaps!itibariyle!yüzme!alannnd!sa&lk!kontrollerinin!öngördü&ü!
zorunluluklara!uygun!olarak!_omo`en!bir!yapda!oldu&u!Varsaylr.!!
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2.4." Yüzme"suyundan"numune"alma"teknikleri"

 2.4.1.Numune"almndan"sorumlu"ki#i"

- Numune!almndan!sorumlu!ki$i!numune!almn!yapaea&!noktalar!düzgün!bir!$ekilde!
saptam$!olmaldr.!

- Yeterli!bilgiye! sa_ip!olmaldr!Ve!alan! iyi! tanmaldr! ]gerekli!görüldü&ü! taktirde!nu%
mune!alm!öneesi!alan!ziyaret!edilmelidir^.!!

- Numune!almn!yapan!ki$inin!elleri!temiz!olmaldr.!Ellerini!bir!deri!dezenZektan!ile!ya!
da! dezenZektan! bir!mendil! ile! temizleyip! dezenZekte! ederek! numunenin! _er! türlü!
kontaminasyonunu!önlemelidir.!

- Numune!alm!srasndad!numune!almn!yapan!ki$i!alandaki!di&er!ki$ilerden!ayrt!edi%
lebilir!olmaldrd!bunun!için!özel!bir!giysi!Veya!spesiZik!bir!uniZorma!giymelidir.!

 2.4.2."Numune"alma"

Numune!alm!i#lemlerinin!izlenebilirli$i!

Numune!almndan!itibarend!numune!almnda!kullanlan!tüm!$i$eler!ayrtedilebilir!olma%
ldr.!!

Numune!almndan!sorumlu!ki$i!numune!alm!i$lemlerinin!izlenebilirli&inin!sa&lanabilme%
si!için!bir!numune!alm!Zi$i!kullanmal!Ve!$u!bilgileri!kaydetmelidir\!

- Numune!alm!tari_!Ve!saatik!
- Numune!almn!yapan!ki$inin!kimli&ik!
- Numune!alm!yerinin!tanm!]adresi!Veya!reZerans!kodu^k!
- Numune!alm!!yeri!üzerindeki!numune!alm!noktasnn!ayrntl!tanmk!
- Numune!alm!noktasnn!tipik!
- Numune!ba$na!alnan!kullanlan!$i$e!saysk!
- Alanda!yaplan!ölçümlerde!kullanlan!araç!gereçlerin!reZeranslark!
- Alanda!yaplan!ölçümlerin!sonuçlar!]Seaklkd!çözülmü$!oksi`end!tuzlulukd!Vsr...^k!
- Yaplm$! olan! di&er! kontrol! sonuçlarnn! _alka! duyrulmas! için! aZi$lerin! konmu$!

oldu&unun!teyidik!
- Numune!alm!srasnda!yüzme!alannda!bulunan!yüzüeülerin!yakla$k!saysk!
- Yüzme!alannda!Veya!su!yüzeyinde!görülen!_er!türlü!anormallik!]yüzey!aktiZ!maddesid!

suyun!görünümüne!ili$kin!anormalliklerd!Vsr...^.!

Numune!alm!modelleri!

Numune"alm"yeri""

- Numune!almlar!yüzme!alan!snrlar! içerisinde!yaplmaldr.!Numune!almndan!so%
rumlu! ki$i! tpk! bir! yüzüeü! gibi! kalçasna! kadar! suya! yürüyerek! girmelidir.!Numune!
almndan! sorumlu! ki$i! en! az! 1m! derinlikteki! bir! sudand! su! yüzeyinin! ! 3W! em!
a$a&sndan!numune!almaldr.!
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Numune!alm!teknikleri!

- Numune!almlar!gerek!manuel!metotlarla!gerekse!de!bir!numune!alm!çubu&u!arae%
l&yla!gerçekle$tirilebilir.!

- Mikrobiyolo`i!analizleri!için!yaplan!numune!almlarnda!steril!$i$e!kullanlmaldr.!!
- Numune!$i$eden!ta$rlmamaldr.!!
- #i$enin!yakla$k!1g1Whu!orannda!bir!_aVa!pay!braklmaldr.!!!
- #i$enin!a&znn!Ve!kapa&nn!iç!bölümünün!elle!tutulmamasna!özen!gösterilmelidir.!!
- #i$e!çkmayan!bir!tükenmez!kalemle!i$aretlenerek!tanmlanmaldr.!
- Fiziko%kimysal! analizlerin! zorunlu! oldu&u! durumlarda! $i$e! su! yüzeyinin! 3W! em!

a$a&sndand!$i$enin! iç!bölümüd!kapa&!Ve!a&znn!tutulmamasna!dikkat!edilerek!dol%
durulmaldr.!

- Su!yüzeyinden!_idrokarbür! Zilm!meVeudiyeti!durumundad!numune!alm!_idrokarbür!
Zilm!numunesinin!de!alnabilmesine!olanak!tanyabileeek!Ve!böylelikle!meVeut!_idro%
karbür!çe$idinin!laboratuVar!taraZndan!saptanmasna!olanak!tannaeak!bir!$ekilde!su!
yüzeyinden!alnmaldr.!

- Fiziko%kimyasal!analizlerin!yaplmas!_alinded! $i$e! tipik!YS!51W6! ISO!5667%3!standard%
nn!öngördü&ü!noktalar!reZerans!alnarak!analiz!edileeek!parametreye!göre!seçilir.!

Alanda!yaplan!ölçümler!

%! Numune!almndan!sorumlu!ki$i!yüzme!alannn!kirli!olmas!_alinde!alanda! $u! Ziziko%
kimyasal!parametreleri!ölçmeli!Ve!de&erlendirmelidir\!

r! renk!
r!!mineral!ya&lard!
r!! yüzey!aktiZ!maddeler!]köpük^d!
r!! Zenoller!]koku^d!
r!! görünü$!

- Numune!almndan!sorumlu!ki$i!sa&lk!kontrolü!sonuçlarnn!alana!düzgün!bir!$ekilde!
asld&n!]görünür!bir!$ekilde!Ve!güneel!olarak^!teyit!etmelidir.!

- Numune!almndan!sorumlu!ki$i!sonuçlarn!yorumlanmasn!kolayla$tre!göstergeleri!
not!etmelidir\!!

r!!meteorolo`ik!ko$ullard!!
r!! saatd!
r!! yüzüeü!saysd!
r!! yüzme!alan!etraZnda!olu$an!önemli!de&i$iklikler.!

2.4.3."Numunelerin"ta#nmas"

#i$eler!laboratuVara!mümkün!olan!en!ksa!sürede!götürülmelidir.!

Numunelerin!maksimum!ta$nma!süreleri!numune!almndan!sorumlu!birim!ile!analizler%
den!sorumlu!kurum!arasnda!yaplaeak!bir!anla$ma!ile!belirlenmelidir.!
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Numune!alm!ile!analiz!arasndaki!numunelerin!maksimum!saklanma!süreleri!yürürlükte!
olan!analitik!standartlarda!belirtilen!maddelere!uygun!olmaldr.!

Ya$ma!süresi!4!saatten!az! isek!$i$eler!numunelerin!5nbs!3nbhde!saklanabildi&i! izotermik!
kaplarda!ta$nmaldr.!

Ya$ma! süresi! 4! saatten! Zazla! isek! numuneler! izotermik! kaplar! yerine! bir! so&utueuya!
konmaldr.!

Ya$ma!süresi!T!saatten! Zazla! isek!so&utueuda!bulunan!kaplarn!seaklk!kontrolünün!ya%
plmas!gerekmektedir.!

"2.4.4"Numunelerin"laboratuvara"teslim"edilmesi"

LaboratuVara!getirilen!numunelerind!laboratuVarn!kabuledilebilirlik!kriterlerine!göre!de%
netlenmesi!]$i$elerin!iyi!durumda!olduklard!d$!görünümlerinin!tatminkar!oldu&ud!alnm$!su!
miktarlarnn!analizleri!yapmaya!yeterli!düzeyde!oldu&ud!su!numunesi!seakl&nn!uygun!ol%
du&ud! Vsr...^! Ve!böylelikle!bu! kriterlere! göre! laboratuVar! taraZndan! teslim! alnmaya!uygun!
olduklarnn!saptanmas!gerekmektedir.!!

#i$eler!kabul!edilebilirlik!kriterlerine!uygun!de&ilsed!laboratuVar!numuneleri!teslim!almay!
kabul!etmezd!bu!durumda!laboratuVar!numuneyi!alan!kurum!ile!temasa!geçerek!kurumu!du%
rumdan!_aberdar!etmelidir.!

2.4.5."Numunelere"yönelik"laboratuvarda"yaplan"i#lemler"

Analizler!numunelerin!alnd&!günd!mümkün!oldu&unea!ksa!sürede!yaplmaldr.!Mikro%
biyolo`ik!analizler!maksimum!24!saat! içerisinde!yaplmalykend! Ziziko%kimya!parametrelerine!
ili$kin!analizler!YS!51W6! ISO!5667%3!standardnda!belirtilen!maksimum!süre!zarZn!geçmeye%
eek!$ekilde!yaplmaldr.!Söz!konusu!standarta!göre!numuneler!5nb!s!3nb!seaklklarnda!sak%
lanmaldr.!
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3."BÖLÜM"

M!KROB!YOLOJ!K"ANAL!Z"

1." SUDA"YA$AYAN"PATOJENLERE"!L!$K!N"B!LG!LER"

Özellikle!lman!bölgelerde!normalde!suda!bulunan!pato`enler!yokturd!bunlarn!neredey%
se!tamam!su!taraZndan!ta$narak!gelen!pato`enlerdir."

Xato`enler!üzerindeki!ara$trmalar!1TTWhden!bu!yana!çok!büyük!ilerleme!göstermi$tir.!Bu!
tari_! suya! ba&l! _astalklarn! ço&unun!mikrobiyolo`ik! ori`inli! olmalarndan! $üp_elenilmeye!
ba$land&!tari_tir.!

1TWWhlerin!sonunad!1UWWhlerin!ba$na!do&ru!suya!ba&l!epidemilerde!pato`enlerin!özellikle!
suda!aranmasna!karar!Verilmi$tirk!tiZod!kolerad!Vb.!!

Ksa!bir!sürenin!ardndan!a$a&dakilere!karar!Verilmi$tir\!

- Analitik!eeVaplar!çok!uzun!sürede!elde!edildi&i!içind!suya!ba&l!risklerin!yönetimine!Ve!
önleyiei!tedbirlerin!alnmasna!uygunsuzdud!

- Analiz!edilen!sularn!az!miktarda!olu$ud!bu!bakterilerin!sularda!seyrek!olu$u!Ve!su!küt%
lelerindeki!da&lmlarnn!_omo`en!olmay$ndan!dolay!bir!analiz!sonueundan!suyun!
toplam!kütlesi!için!bir!anlam!çkarmak!mümkün!olmuyordud!

- Xato`enin! insan!Vüeudu! içerisinde! ço&almas!mümkün!oldu&undan! sZr! risk!elde!et%
mek!için!kabul!edilebilir!meVeut!pato`en!seViyesini!belirlemek!mümkün!de&ildi.!

2W.!yüzyln!ba$ndan! itibaren!pato`enleri! suda!aramak!yerine! suda!olmadklarn! tespit!
etmek!için!dolayl!yollarn!kullanlmasna!karar!Verilmi$tir.!

Bu!dolayl!yol!birçok!_ipoteze!dayandrlm$t.!Bunlar\!

1. Suyla!aktarlan!pato`enler! sindirim!sisteminde!kendi!kendilerine!ço&alan!pato`enler%
dir.!Bu!yüzden!bu!pato`enlerin!ori`ini!suyla!ta$nan!seakkanl!_ayVan!d$ksndan!ba$%
kas!olamaz.!Bu!pato`enler!lman!bölgelerde!do&al!ortamlarda!ço&almazlar.!

2. Suyun! içindeki! Zekal!maddelerde! bulunan! bakteriler! Zekal! kontaminasyonun! kant!
olarak!dü$ünülebilir!
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Bu!yüzden!sularn!mikrobiyolo`ik!bakmdan!kalitesini!de&erlendirmek!için!suyla!aktarlan!
pato`enleri!ara$trmak!yerine!sadeee!Zekal!kontaminasyonu!kantlayan!bakterilerin!meVeudi%
yetini!ara$trma!önerisi!yaplm$tr!]!Escherichia!koli!Ve!ba$rsak!enterokoklar!]Fekal!Strepto%
koklar^^.!Bu!ara$trmalar!sularn!iki!kategoriye!ayrlmasn!mümkün!klm$tr\!kontamine!su!Ve!
kontamine!olmayan!su.!

Sulardaki!bu! iki!parametrenin!ara$trlmas!yüzme!sularnn!bakteriyolo`ik!kalitesi!açsn%
dan!iyi!bir!güVenee!olu$turur.!!

2." FEKAL" K!RL!L!K" GÖSTERGES!" OLAN" BAKTER!LER!N"
ARA$TIRILMASI"

2.1." Escherichia" coli" ve" koliform" bakterilerin" ara#trlmas" ve" saym" –"
Bölüm"1:"Membran"filtreleme"yöntemi"(TS"EN"ISO"9308%1)"

2.1.1." Amaç"

E.coli!_er!zaman!Zekal!kökenli!olan!yegane!bakteridir.!Bu!ba&lamdad!bir!Zekal!kirlenmeyi!
gösteren!spesiZik!gösterge!organizmas!olarak!kabul!edilmektedir.!Su! içerisinde!E.coli!tans%
nn!yaplmasd!enterik!pato`en!organizmalarn!olas!Varlklarn!yanstt&!$eklinde!alglanmal%
dr.!!

2.1.2." Kapsam"

E.colihler!i$lenmemi$!do&al!su!içerisinde!üç!aya!kadar!ya$ayabiliriler.!Klora!kar$!çok!_as%
sastrlar.!Litre!ba$na!Wd2!orannda!serbest!klor!konsantrasyonuyla! inaktiZ!_ale!gelirler.!Klor%
lama!ile!inaktiZ!_ale!dönü$memi$!bakteriler!da&tm!$ebekesi!içerisinde!_iç!üremeden!birkaç!
gün!ya$ayabilirler.!!!

2.1.3." Standartlar""

Escherichia"coli"ve"koliform"bakterilerin"ara#trlmas"ve"saym""

Bölüm"1:"Membran"filtreleme"yöntemi"(TS"EN"ISO"9308%1)""

2.1.4." Prensip"

- Su!numunesinin!belirli!bir!_aemi!membran!Ziltreden!geçirilirk!membran!Ziltre!bir!seçiei!
besiyerine!konulurk!

- 36nb!s!2nb!Ve!44nb!s!1nb!seaklkta!21saat!s!3saat!Ve!44saat!s!4saat!inkübe!edilirk!
- Laktoz!XozitiZ!olarak!tanmlanm$!olan!tipik!koloniler!okunur!Ve!saylrk!
- KoliZorm!Veya!Escherichia!coli!olarak!do&rulanm$!tipik!koloniler!saylr.!

Koliform"bakteriler:!!

21saat!s!3saat!Ve!44saat!s!4saat! içerisinde!36nb!s!2nb!seaklkta!seçiei!kültür!ortamnda!
laktozdan!asit!olu$turand!ZakültatiZ!anaerob!Ve!oksidaz!negatiZ!bakterilerdir.!!!
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Escherichia"coli:!!

44nb!s!1nb!seaklkta!21saat!s!3saat!Ve!44saat!s!4saat!içerisinde!triptoZandan!indol!olu$tu%
ran!koliZorm!bakterilerdir.!!

2.1.5." Kalite"uygulamas:"YÖNTEM!N"!$LEY!$!"

0"De&i#iklikler"

De&i$iklik\!Okuma!tu!Ekimi!yaplaeak!tipik!kolonilerin!yapsna!ili$kin!kesin!bilgiler.!

1"Yöntem""

Uygulama"Alan"
Süspansiyon!_alindeki!maddelerin!Veya!is%
tenmeyen!Zlorann!çok!miktarda!oldu&u!sular!
_ariç!bütün!su!çe$itleri"

Referans"standart!!
YS!EN!ISO!U3WT[1!]Nisan!2WW4^!
%!Standart!deney!%"

Muhafaza"
Steril!eam!Veya!polietilen!numune!$i$eleri!]de%
zenZekte!edilmi$!su!için!Na!tiosülZatl^"

Analizden"önce"muhafaza"süresi"
24!saat!

Muhafaza"scakl&"
Ya$ma!esnasnda\!"!1Wnb!seaklkta!buzdolab!Veya!buz!akülü!izoterm!kap!!
"lk!6!saat!tolerans\!ortam!seakl&!]v25nb^"
LaboratuVara!getirilmesinden!analize!kadar\!so&uk!oda!5nb!s!3nb!
Tespit"Snr"
1!bFU!

Sonuçlarn"ifade"edilmesi"
bFUg1WWml!!

2"Güvenlik"

GÜVENL!K"VE"ÖNLEMLER" "Y"!LABORAYUVAR!UYGULAMALARINA!UYULMASI"

ATIKLAR" BU!KULLANIMA!AYRILMI#!AYIK!KUYULARINA!AYILMALARI!

3"Prensip"(yukar"bkz.)"

4"Materyal,"kültür"ortamlar"

Materyal"

- Mikrobiyolo`i!laboratuVarnda!sklkla!kullanlan!malzeme!]steril!pipetlerd!Xetri!kutula%
rd!inkübatörlerm^!

Seyreltici"

- Yuzlu!peptonlu!su\!YXS!!
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Seçici"kültür"ortam"

- Yergitol!YYb!!laktozlu!agar\!!

Do&rulayc"kültür"ortam"ve"reaktifler"

- Seçiei!olmayan!agar\!]YriptoZan!Soy!Agar!]YSA^!gibi^!
- YriptoZan!buyyonu\!!
- Oksidaz!reaktiZi!
- KoVaes!reaktiZi!!

5"!#lem"#ekli"

Filtreleme"

- "neeleneeek!numune!çalkalanarak!_omo`enle$tirilirk!
- LaboratuVar! içerisinde! _azrlanan! Yalimat! do&rultusunda! numunenin! 1WW! mlhsi!

membran!Ziltreden!geçirilir!Ve!membran!Ziltre!altta!_içbir!_aVa!kabare&!kalmayaeak!
$ekilde!YYb%Yergitol!laktozlu!agar!besiyeri!üzerine!yerle$tirilirk!!

- "$lemd! istenmeyen! üremenin! engellenmesi! amaeyla! 44wbhde! inkübe! edileeek! di&er!
petri!için!ikinei!kere!tekrarlanr.!

!nkübasyon!

- Bu! $ekilde!_azrlanm$!petrilerden!biri!21saat!s!3saat!boyunea!36nb!s!2nb! seaklkta!
inkübe!edilir.!Deneyin!_assasiyetini!arttrmak!için!süre!44saat!s!4saate!uzatlp!ikinei!
okuma!i$lemi!gerçekle$tirilir.!!!

- Di&er!petri!21saat!s!3saat!boyunea!44nb!s!1nb!seaklkta! inkübe!edilir.!Süre!44saat!s!
4saate!uzatlp!ikinei!okuma!i$lemi!gerçekle$tirilir.!!

Okuma!

- Genellikle!koliZormlard!membrann!altndan!görülebilen!sar!bir!_ale!içerisinde!sar!Ve%
ya! turuneu!renkte!koloniler!olu$tururlar.!Escherichia!coli!Ve!Enterobacter!aerogenes!
kolonilerid!en!sar!renkteki!kolonilerdir.!Baz!koliZorm!bakteriler!ye$ilimtrak!Veya!pem%
be!koloniler!de!olu$turabilir.!!!

- Az! bile! olsad! sar! bir! _alenin! olmasd! do&rulamas! yaplaeak! $üp_eli! kolonileri! i$aret!
etmektedir.!!

- Aneakd!_er!ne!kadar!ikineil!bir!gösterge!olu$turuyor!olsa!dad!do&rulamas!yaplaeak!ko%
lonilerin!rengi!dikkate!alnmaldr.!Böyleeed!sar!bir!_alenin!olmas!_alinded!do&rulana%
eak! koloniler! öneelikli! olarak! sar! ]ortasnda! pas! olan! Veya! olmayan^! Ve! krmz%
turuneu!kolonilerdirk!da_a!az!temsil!edilen!ye$ilimtrak!Veya!pembe!koloniler!de!do&%
rulanmaldr!!

Do&rulama"ve"saym!

- A$a&daki! durumlar! _ariçd! ileri! ekimler! öneelikli! olarak! 36nb! s! 2nb! seaklkta! inkübe!
edilmi$!petrilerden!yaplmaktadr\!
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r! E&er!44nb!s!1nb!seaklkta!!inkübe!edilmi$!petri!üzerinde!da_a!Zazla!sayda!tipik!ko%
loni! Var! ise\! bu! durumdad! 36nb! s! 2nb! Ve! 44nb! s! 1nb! seaklkta! inkübe! edilmi$!
petrilerin!tipik!kolonileri!do&rulanrd!!

r! E&er!36nb!seaklkta! inkübe!edilmi$!petri! istenmeyen! Zlora! ile!kaplanm$! ise! ]1WW[
15Whden!Zazla!karakteristik!olmayan!koloni^\!bu!durumdad!sadeee!44nb!seaklktaki!
petride!bulunan!koloniler!do&rulanr!!

- "leri!ekimler!44saat!s!4saatlik!inkübasyondan!sonra!yaplmaktadr.!E&er!21saat!s!3saat!
inkübasyondan!sonra!membranlar!çok!sayda!tipik!olmayan!koloni!içeriyor!ised!ekim%
ler!bu!saZ_ada!yaplmaktadr.!!!!

- "leri!ekimler!mutlaka!ortaya!çkarlm$!bütün! tipik!koloniler!üzerinde!yaplmamakta%
dr.!

Ekimi!yaplaeak!kolonilerin!says!a$a&daki!$ekilde!belirlenmektedir\!!!

E&er!N!tipik!koloni!says!ised!a!a$lanaeak!koloni!saysdr\!

E&er! 1!!!(!N!!!(1W! ! ! a!t!N!

! ! 1W!v!N! ! ! ! a!t!1W! !

E&er!tipik!koloniler!izole!_alde!de&il!ised!YYb%Yergitol!laktozlu!agardan!ba$ka!!YYb%Yergitol!
laktozlu!agara!pasa`!ile!yeniden!bir!izolasyon!i$lemi!gerçekle$tirilir.!!

"leri!ekimler!YXShde!bakterilerin!süspanse!_ale!getirilmesiyle!gerçekle$tirilir.!!

Ekimi!yaplan!_er!koloni!üzerinde!gerçekle$tirilen!identiZikasyon!testleri!a$a&dakilerdir\!

r!Oksidaz!

- YSA!üzerine!ekim!yaplr!Ve!21saat!s!2saat!boyunea!36nb!s!1nb!seaklkta!inkübe!edilirk!
- "ki%üç!damla!taze!_azrlanm$!oksidaz!reaktiZi!bir!süzgeç!ka&d!üzerine!damlatlr.!
- bamd!ta_tad!plastik!Veya!platin!]nikel!krom!olmayan^!öze! ile!YSAhda!olu$an!koloninin!

bir!ksm!_azrlanan!süzgeç!ka&t!üzerine!sürülür.!
- 3W!sn! içerisinde!koyu!maVi%mor!rengin!olu$mas!pozitiZ!reaksiyon!olarak!kabul!edilir.!

KoliZorm!bakteriler!oksidaz!negatiZtir\!Ka&t!üzerinde!renklenme!gerçekle$mez.!

*"!ndol"üretimi"

- YriptoZan!buyyon!tüpüne!ekim!yaplr!Ve!21saat!s!3saat!boyunea!44nb!s!1nb!seaklkta!!
inkübe!edilirk!

- Wd2!%!Wd3!ml!KoVaes!reaktiZi!konarak!indol!üretimi!kontrol!edilir.!

Buyyonun!yüzeyinde!krmz!rengin!olu$umu!indol!üretimini!do&rular.!

Bu!durumdad!bir!koliZormun!Ve!Escherichia!coli’nin! identiZikasyonu!a$a&daki!$ekilde!ya%
plmaktadr\!"
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Oksidaz! +" %"
!ndol! g! %" +"
Sonuçlar! 0" Koliform" E."coli"

Açklama:!!

24" veya" 48" saatlik" kültürden" sonra,"membran" çok" sayda" #üpheli" koloni" içeriyor" ise"
ve/veya"koliformlara" ili#kin"yaplan"ara#trmalarda"engel"te#kil"edebilecek"ba#ka"koloniler"
içerir"ise,"numune"a#a&daki"de&erlendirmelere"göre"ikinci"kere"kültüre"alnmaktadr:""

! S!t!$üp_eli!koloniler!

! A!t!di&er!koloniler!!

24"saat"veya"48"saatlik"kültürden"sonra"
petrilerin"yaps!

Numunenin"tekrar"kültüre"alnmas"%"
Yöntemler!

A!u!3WW!Ve!S!u!1W! Seyreltme!Ve!membran!Ziltreleme!
A!v!1WW!Ve!S!u!1WW! Seyreltme!Ve!membran!Ziltreleme!

Aneak!numunenin!alnd&!zaman!ile!tekrar!kültüre!alnd&!zaman!arasnda!geçen!süre!3W!
saati!a$myor!ise!sonuçlara!akreditasyon!kapsamnda!eeVap!Verilmektedir.!!!!

6"Kontrol"

Uygulanan!kontroller!iMembran! Ziltrelemenin!genel!metoduj!adl! ! laboratuVar! taraZn%
dan!_azrlanan!kullanma! talimatnda!açklanmaktadr! ]Membran! Ziltrenin! sterilite!kontrolüd!
kullanlan!besiyeri!kontrolü!Vs^!

7"Hesaplama"

fer! koloninin! tek! bir!mikroorganizmadan! olu$tu&u! kabul! edilmektedir! Ve! sayd! Koloni!
Üreten!Üniteler!Veya!Koloni!Olu$turan!Üniteler!]bFU^!olarak!iZade!edilebilmektedir.!!

Sonuç!a$a&daki!gibi!yazlr\!

! ! Toplam"koliform"" " " n"CFU/"100ml"
" " Escherichia"coli" " " n"CFU/"100ml"

"n!t!W!! ! ! ! W!bFUg!1WWml!
! ! "1!v!n!v!1WW! ! ! ! n!bFUg!1WWml!
! ! "!n!u!1WW! ! ! ! 1WW!bFUg!!
! ! ! ! ! ! ! Veya!seyreltme!sonuçlar!

E&er!seyreltmeler!yaplm$!ised!elde!edilen!n!saysnn!toplam!seyreltme!orannn!tersi!ile!
çarplmas!gerekmektedir.!!

Sonuçlar!]okumalard!seyreltmed!ekim^!laboratuVarda!_azrlanm$!belgeler!üzerinde!belir%
tilmektedir.!
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8"Standarta"kyasla"farkllk""

Standardn"talimat" Laboratuvarda"
gerçekle#tirilen"

Do&rulama"

44nb!s!W.5nb!aras!inkübasyon!! 44nb!s!1nb!aras!inkübasyon! Kullanlan! programn! spesiZik!
gereklilik! tolerans! do&rultu%
sunda!s!W.5nb!orannda!kesin%
lik! elde! edilmesini! sa&lama%
yan!inkübasyon!malzemesi!

2.1.6." Analizin"maliyeti""

9,00""%""42,10"€"aras"

2.2." Yüzey" ve" atk" sularda" Escherichia" coli" ve" koliform" bakterilerin"
ara#trlmas"ve"saym"%"Bölüm"3:"Sv"ortama"ekim"(TS"EN"ISO"9308%
3)"ile"küçültme"yöntemi"(En"Muhtemel"Say)""

2.2.1." Amaç"

E.coli!_er!zaman!Zekal!kökenli!yegane!bakteridir.!Bu!ba&lamdad!bir!Zekal!kirlenmeyi!göste%
ren!spesiZik!gösterge!organizmas!olarak!kabul!edilmektedir.!Su!içerisinde!E.coli!tansnn!ya%
plmas!enterik!pato`enlerin!olas!Varlklarn!yanstt&!$eklinde!alglanmaldr.!!

2.2.2." Kapsam"

E.colihler!i$lenmemi$!do&al!su!içerisinde!üç!aya!kadar!ya$ayabiliriler.!Klora!kar$!çok!_as%
sastrlar.!Litre!ba$na!Wd2!orannda!serbest!klor!konsantrasyonuyla! inaktiZ!_ale!gelirler.!Klor%
lama!ile!inaktiZ!_ale!dönü$memi$!bakteriler!da&tm!$ebekesi!içerisinde!_iç!üremeden!birkaç!
gün!ya$ayabilirler!"

2.2.3." Standartlar"

Yüzey"ve"atk"sularda"Escherichia"coli"ve"koliform"bakterilerin"ara#trlmas"ve"saym""

Bölüm"3:"Sv"ortama"ekim"ile"küçültme"yöntemi"(En"Muhtemel"Say)"(TS"EN"ISO"9308%
3)"

2.2.4." Prensip""

- De_idrate!kültür!ortam! i_tiVa!eden!mikroplak!kuyueuklar! içerisine!sulandrlm$!nu%
mune!ekilirk!

- 44nb!s!1nb!seaklkta!en!az!36!saat!boyunea!inkübe!edilirk!
- Mikroplak!karanlkta!366!nm!UV!$n!altnda!ineelenir\!E.coli!meVeudiyeti!MUGhun!_id%

rolizinden!kaynaklanan!Zloresanla!tespit!edilirk!
- MaVi!Zloresan!özelli&e!sa_ip!kuyueuklar!saylr.!
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Escherichia"coli:!!

SV!besiyerinde!44nb!s!1nb!seaklkta!aerob!ortamda!üreyebilen!Ve!x%D!glukuronidaz!sa%
yesinde!4%metil%umbelliZeryl!x%D!gluküronithi!]MUG^!_idroliz!eden!mikroorganizmalardr.!!

2.2.5." Kalite"uygulamas:"YÖNTEM!N"!$LEY!$!"

0"De&i#iklikler"

De&i$iklik\!Basitle$tirilmi$!yazlm!

1"Yöntem""

Uygulama"alan"
Yüzey!sulard!yüzme!sulard!atk!sulard!deniz!
sular!

Referans"standart!!
YS!EN!ISO!U3WT%3!]Nisan!1UUU^\!"

Muhafaza"
Steril!eam!Veya!polietilen!numune!$i$eleri"

Analiz"öncesi"muhafaza"süresi"
24!saat"

Muhafaza"scakl&"
Ya$ma!esnasnda\!"!1Wnb!seaklkta!buzdolab!Veya!buz!akülü!izoterm!kap!!
"lk!6!saat!tolerans\!ortam!seakl&!]v25nb^"
LaboratuVara!getirilmesinden!analize!kadar\!so&uk!oda!5nb!s!3nb!
Tespit"Snr"
fer!bir!seyreltme!için!seyreltmeler!Ve!ekilmi$!
kuyueuk!saysna!göre!de&i$ken!

Sonuçlarn"ifade"edilmesi"
EMSg1WWml"!

2"Güvenlik"

GÜVENL!K"VE"ÖNLEMLER! "Y"!LABORAYUVAR!UYGULAMALARINA!UYULMASI"

ATIKLAR! BU!KULLANIMA!AYRILMI#!AYIK!KUYULARINA!AYILMALARI!

3"Prensip"(yukar"bkz.)"

4."Materyal,"kültür"ortamlar"

Materyal"

- Mikrobiyolo`i!laboratuVarnda!sklkla!kullanlan!malzeme!]steril!pipetlerd!Xetri!kutula%
rd!inkübatörlerm^!

Seyrelticiler!

- mikroplaklar!için!özel!seyreltiei\!
- Demineralize!Veya!distile!su!!

Seçici"kültür"ortam"(kullanma"hazr"sistem)"
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- Escherichia!coli!!için!mikroplakalar!!

5"!#lem"#ekli"

Seyreltme"#ekli"seçimi"

Ekimi! yaplaeak! seyreltme! says! analiz! edileeek! numunenin! kontaminasyon! düzeyine!
ba&l!olarak!de&i$kenlik!arz!etmektedir.!

NUMUNEN"N!
KAYNA'I!

Seyreltme!SAYISI!
Seyreltme!Oran!g!
Kuyueuk!Says!

Ölçüm!Aral&\!
bakterig1WW!ml!

Yüzme!suyu!
Deniz!suyu!

2!
1g2!g!64!kuyueuk!
1g2W!g!32!kuyueuk! 15!%!3d5.1W4!!aras!

Seyreltilerin"hazrlanmas!

Deniz!sular!!

- Bir!ta$ye!üzerine!yaplaeak!iki!seyreltme!için!iki!adet!tüp!konur.!yhlik!seyreltme!için!
kullanlaeak!tüpe!Uml!steril!demineralize!sud!1g2Whlik!ikinei!seyreltme!için!kullanlaeak!
tüpe!ise!U!ml!özel!seyreltiei!konur!]1g2hlik!birinei!seyreltme!için!2Wg2WW!mmhlik!tüp!Ve!
sonraki!seyreltme!için!16g16W!mmhlik!tüp!kullanlr^k!

- Mikroorganizmalarn!_omo`en!da&lmn!sa&lamak!için!numune!çalkalanrk!!
- 1W!mlhlik!steril!bir!pipet!Ve!pipetör! ile!_omo`en!numunenin!U!mlhsi!der_al!U!ml!steril!

demineralize!su!i_tiVa!eden!tüpe!]1g2hlik^!eklenir.!
- fomo`enle$tirilmi$!ilk!seyreltmenin!1!mlhsi!ikinei!tüpe!transZer!edilir!]1g2Whlik^.!!!

Ekim!

Ekim!i$lemleri!bu!i$lemler!için!ayrlm$!bir!laboratuVarda!gerçekle$tirilir.!

- Birinei!seyreltme!tüpüd!UW!mm!çapndaki!petri!kabna!transZer!edilirk!
- Bu!ilk!seyreltmeye!tekabul!eden!kuyueuklarn!_er!birined!üzerinde!steril!pipet!ueu!bu%

lunan!çok!kanall!pipet!arael&yla!2WW!zl!orannda!da&tm!yaplr!]T!kanall!pipet!kul%
lanlabilir^k!

- 1g2Whlik!seyreltme!içind!steril!Xetri!kab!Ve!pipet!uçlar!de&i$tirilerek!ayn!$ekilde!i$lem!
yaplrk!

- Ekimden!sonrad!mikroplak!bu!amaçla!için!öngörülmü$!steril!yap$kan!bantla!kaplanr.!!

Açklama:! Mikroplak! kuyucuklarnn! ekimi! esnasnda,! herhangi! bir! kontaminasyonun!
engellenmesi!için!ta#rlmamaldr.!

!nkübasyon!

- Mikroplak!en!az!36!saat!boyunea!44nb!s!1nb!inkübe!edilmektedird!Zloresan!özellik!za%
man! içerisinde!de&i$medi&inden!dolayd!36!saatten!uzun!bir! inkübasyonun!yaplmas!
mümkündür!]azami!72!saat^.!
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Açklama:!Mikroplaklar!dikkatli!bir!#ekilde!sarslmadan!ta#nmaldr.!!

Mikroplaklarn"okunmas"

- fer!mikroplak!UV!gözlem!odasna!konulmaktadr\!bulanklk!Ve!maVi!bir!Zloresan!gös%
teren!kuyueuklar!pozitiZ!olarak!kabul!edilir.!

- Brüt!sonuçlar!laboratuVarda!_azrlanm$!olan!belgelerde!belirtilmektedir.\!

Yüzme!suyu!için!! ! ]2!seyreltme^!

6"Hesaplama""

"ki!seyreltme!durumunda!]1g2!%!64!kuyueuk!Ve!1g2W!%!32!kuyueuk^d!_er!seyreltme!için!po%
zitiZ!kuyueuk!saysnn!yazlpd!En!Mu_temel!Saynn!]EMS^!tespit!edilmesi!için!mikroplaklarla!
üretiei!Zirma!taraZndan!sa&lanan!“Deniz"suyu"–"Tatl"yüzey"sular”!istatistik!tablosuna!bakl%
maktadr.!!Sonuçlar!EMS/100"ml!olarak!belirtilmektedir.!!

Örnek\!! 1g2! ! 32! ]{^! ! 64hde!

! ! 1g2W! ! 5! ]{^! ! 32hde!

Bu!durumda!temel!alnaeak!karakteristik!say!]KS^\!32g5!

"statistik!tablodan!7d56!E.coligml!de&eri!ortaya!çkar!]GüVen!Aral&!5d42%1Wd54^!Ni_ai!so%
nuç!isek!756g1WWml!]542%1W54^hdir!

Saymlarn!ni_ai!sonuçlar!numune!analiz!deZterinde!belirtilmektedir."

fiçbir!pozitiZli&in!olmad&!Veya!bütün!kuyueuklarn!pozitiZ!oldu&u!durumlardaki!sonuçla%
rn!iZade!edilmesi!a$a&daki!tabloda!Verilmi$tir."

! e&er!bütün!kuyueuklar!][^!
ise!!

e&er!bütün!!kuyueuklar!]{^!ise!

2"seyreltme!!
1g2d!1g2W!

seyreltme!64!g!32!kuyu%
euk!

<"15"/"100"ml" >"34"659"/"100"ml"

6"Standarta"kyasla"farkllk"

Standardn"talimat" Laboratuvarda"
gerçekle#tirilen"

Do&rulama"

44nb! s! W.5nbhde!
inkübasyon!!

44nb! s! 1nbhde!
inkübasyon!

Kullanlan! programn! spesiZik! gereklilik!
tolerans! do&rultusunda! s! W.5nb!
orannda! kesinlik! elde! edilmesini!
sa&lamayan!inkübasyon!malzemesi!
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2.2.6."Analizin"maliyeti:""

10.00""%""42,10"€"aras"

2.3." Ba&rsak"enterokoklarnn"ara#trlmas"ve"saym""Bölüm"2:"Membran"
filtreleme"yöntemi"(TS"EN"ISO"7899–2)"

2.3.1." Amaç""

Enterokoklarn! su! içerisindeki!dayankllklar!di&er!gösterge!organizmalara!kyasla!da_a!
yüksektir.!Özellikle! dezenZektan! a`anlara! kar$! dirençlerinden! dolayd! suyun! i$lenmesindeki!
etkinli&in!de&erlendirilmesinde!ayrealkl!gösterge!organizmalardr.!!

Ayread! kurutmaya! kar$! olan! dirençleri! enterokoklar! kurutma! gerektiren! $ebekelerin!
onarlmas!esnasndaki!kontrol!için!gösterge!organizma!yapmaktadr!

2.3.2." Kapsam""

Genellikled!enterokoklar!da&tm!$ebekesinde!üremediklerinden!dolayd!tayinleri!yakn!bir!
zamanda!meydana!gelmi$!olan!Zekal!bir!kirlenmeyi!göstermektedir.!!!

Enterokoklarn! ara$trlmasnn!önemid! E.colihlerden! Zarkl!olarakd! zor! çeVresel! ko$ullara!
da_a!dayankl!olmalarndan!Ve!su!içerisinde!da_a!uzun!ya$amalarndan!ileri!gelmektedir.!!!

2.3.3." Standartlar""

Ba&rsak"enterokoklarnn"ara#trlmas"ve"saym""

Bölüm"2:"Membran"filtreleme"yöntemi"(TS"EN"ISO"7899–2)"

2.3.4." Prensip""

Filtreleme,"inkübasyon"ve"saym"

Ba&rsak!enterokoklarn!saym!1WWmlhlik!suyun!membran!Ziltre!arael&yla!Ziltrelenmesi%
ne! dayanmaktadr.!Membran! Ziltred!Gram%negatiZ! bakterilerin! ço&almasn! engelleyen! sod%
yum!azit!Ve!ba&rsak!enterokoklar!taraZndan!krmz!Zormazanha!indirgenen!renksiz!bir!boya!
olan!2d3d5%triZeniltetrazolyum!klorür!i_tiVa!eden!kat!seçiei!bir!kültür!ortam!üzerine!yerle$tiri%
lir.! Yipik! koloniler! koloninin!ortasnda! Veya! tamamnda! ka_Verengi%krmz! Veya!pembe!bir!
renkle!ortaya!çkarlar.!!

Do&rulama"

Yipik!kolonilerin!gözlenmesi!_alinde!membran!Ziltrenind!üzerindeki!bütün!koloniler!ile!bir%
likte!44nb!seaklkta!öneeden!stlm$!saZra!eskulin!azid!agara!transZer!edilerek!bir!do&rulama!
yaplmas! gerekmektedir.! Ba&rsak! enterekoklar! bu! besiyerinde! eskulini! iki! saat! içerisinde!
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_idroliz!ederler.!Son!ürün!olan!6d7%di_idroksikumarin!demir! iyonlaryla!birle$erekd!ortamda!
yaylan!ka_Verengi%siya_!bir!bile$en!ortaya!çkarr.!!!

Ba&rsak"enterokoklar\!!

Slanetz%Bartley!Ve!saZra!eskulin!azid!agar!besiyerinde!44nbhde!2d3d5%triZenil%tetrazolyum!
klorürü!Zormazana!indirgeyebilen!Ve!eskulini!_idroliz!edebilen!bakterilerdir.!!

2.3.5." Kalite"uygulamas:"YÖNTEM!N"!$LEY!$!""

0"De&i#iklikler"

De&i$iklik\!Basitle$tirilmi$!yazlm!!

1"Yöntem""

Uygulama"Alan"
Süspansiyon!_alindeki!maddelerin!Veya!
istenmeyen!Zlorann!çok!miktarda!oldu&u!sular!
_ariç!bütün!su!çe$itleri!!

Referans"standart!!
YS!EN!ISO!7TUU%2!]Nisan!2WW2^!

Muhafaza"
Steril!eam!Veya!polietilen!numune!$i$eleri!
]dezenZekte!edilmi$!su!için!Na!tiosülZatl^!!

Analizden"önce"muhafaza"süresi"
24!saat!

Muhafaza"scakl&"
Ya$ma!esnasnda\!"!1Wnb!seaklkta!buzdolab!Veya!buz!akülü!izoterm!kap!!
"lk!6!saat!tolerans\!ortam!seakl&!]v25nb^"
LaboratuVara!getirilmesinden!analize!kadar\!so&uk!oda!5nb!s!3nb!
Tespit"Snr"
1!bFU!

Sonuçlarn"ifade"edilmesi"
bFUg1WWml!!

2"Güvenlik"

GÜVENL!K"VE"ÖNLEMLER! "Y"!LABORAYUVAR!UYGULAMALARINA!UYULMASI"

ATIKLAR! BU!KULLANIMA!AYRILMI#!AYIK!KUYULARINA!AYILMALARI!

3"Prensip"(yukarya"bkz.)""

4"Materyal,"kültür"ortam"

Materyal"

- Mikrobiyolo`i!laboratuVarnda!sklkla!kullanlan!malzeme!]steril!pipetlerd!Xetri!kutula%
rd!inkübatörlerm^!
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Seyreltici"

- Yuzlu!peptonlu!su\!YXS!!

Seçici"kültür"ortam"

- !Slanetz!%!Bartley!Agar!!]Azid!Besiyerid!Na%Azid!Besiyeri!Vb.^!

Do&rulayc"kültür"ortam"

- SaZra!Eskülin!Azid!Agar\!!

5"!#lem"$ekli"

Filtreleme"

- Analiz!edileeek!numune!çalkalanarak!_omo`enle$tirilirk!
- LaboratuVarda! _azrlanan! kullanma! talimat! do&rultusunda! numunenin! 1WWmlhsinin!

membran!Ziltreleme!i$lemi!yaplr!Ve!membran!Ziltre!altta!_içbir!_aVa!kabare&!kalma%
yaeak!$ekilde!bir!Slanetz!%!Bartley!agar!petrisi!üzerine!yerle$tirilir.!!

!nkübasyon!

- Bu! $ekilde!_azrlanm$!petriler!44saat!s!4saat!boyunea!36nb!s!2nb!seaklkta! inkübe!
edilir.!!

Okuma!

- Merkezi!Veya!etraZ!krmzd!ka_Verengi!Veya!pembe!renkte!olan!bütün!bombeli!kolo%
niler!olas!enterokok!olarak!kabul!edilir.!!!!

Do&rulama"ve"saym!

- E&er! tipik! koloniler! Var! ised!pens! yardm! ile!membran! Ziltre! ters! çeVrilmeden! SaZra!
Eskülin! Azid! Agar! ]1! saat! boyunea! 44nb! #! 1nb! seaklkta! öneeden! stlm$^! üzerine!
transZer!edilir.!Ve!2!saat!boyunea!44nb!s!1nb!seaklkta!inkübe!edilirk!

- ceVreleyen!ortamda!siya_!bir!_alehye!sa_ip!bütün!tipik!kolonilerin!pozitiZ!oldu&u!ka%
bul!edilir!Ve!bunlar!ba&rsak!enterokoklar!olarak!saylr.!!
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6"Kontrol"

Uygulanan!kontroller!iMembran!Ziltrelemenin!genel!metoduj!adl!laboratuVar!taraZndan!
_azrlanan! kullanma! talimatnda! açklanmaktadr! ]Membran! Ziltrenin! sterilite! kontrolüd!
kullanlan!besiyeri!kontrolü!Vs^.!

7"Hesaplama""

fer!koloninin!tek!bir!mikroorganizmadan!olu$tu&u!kabul!edilmektedir!Ve!say!Koloni!Üre%
ten!Üniteler!Veya!Koloni!Olu$turan!Üniteler!]bFU^!olarak!iZade!edilebilmektedir.!!

Sonuç!a$a&daki!gibi!yazlr\!

! Enterokoklar" ! ! n"CFU/"100ml!
! n!t!W! ! ! ! W!bFUg!1WWml"
! 1!v!n!v!1WW! ! ! n!bFUg!1WWml"
! ! !n!!u!1WW! ! ! 1WW!bFUg!1WWml"
! ! ! ! ! Veya!seyreltmelerin!sonuçlar!

E&er!seyreltmeler!yaplm$! ised!elde!edilen!n!saysnn!seyreltme!orannn!tersi! ile!çarpl%
mas!gerekmektedir.!!

Sonuçlar! ]okumalard! seyreltmed! ekim^! laboratuVarda! _azrlanm$! belgeler! üzerinde!!
belirtilmektedir!

8"Standarta"kyasla"farkllk""

Standardn"talimat" Laboratuvarda"
gerçekle#tirilen"

Do&rulama"

44nb! s! W.5nb! aras!
inkübasyon!!

44nb! s! 1nb! aras!
inkübasyon!

Kullanlan! Xrogramn! spesiZik! gereklilik!
tolerans! do&rultusunda! s! W.5nb!
orannda! kesinlik! elde! edilmesini!
sa&lamayan!inkübasyon!malzemesi!

2.3.6."Analizin"maliyeti""

9,00"ile"33,40"€"aras"

2.4." Yüzey" ve" atk" sularda" ba&rsak" enterokoklarnn" ara#trlmas" ve"
saym" %" Bölüm" 1:" Sv" ortama" ekim" " ile" küçültme" yöntemi" (En"
Muhtemel"Say)"(TS"EN"ISO"7899%1)"

2.4.1." "Amaç"

Enterokoklarn! su! içerisindeki!dayankllklar!di&er!gösterge!organizmalarnkinden!da_a!
yüksektir.!Özellikle!dezenZektan!a`anlarna!kar$!olan!dirençlerinden!dolayd! suyun! i$lenme%
sindeki!etkinli&inin!de&erlendirilmesi!için!ayrlaekl!gösterge!organizmalardr.!!
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Ayread!kurutulmaya!kar$!olan!dayankllklard!enterekoklar!kurutma!gerektiren! $ebeke!
onarmlar!esnasndaki!kontroller!için!gösterge!organizma!yapmaktadr.!!

2.4.2."Kapsam"

Genelded!enterokoklar!bir!da&tm!$ebekesinde!üremedikleri! içind!tayinleri!genellikle!ya%
kn!geçmi$te!meydana!gelmi$!Zekal!kirlenmeyi!göstermektedir.!!!!!

Enterokoklara! ili$kin!gerçekle$tirilen!ara$trmann!önemid!E.colihlerden! Zarkl!olarakd! zor!
çeVre!ko$ullarna!da_a!dayankl!olmalar!Ve!su!içerisinde!da_a!uzun!süre!ya$amalardr.!!!

2.4.3"Standartlar""

Yüzey"ve"atk"sularda"ba&rsak"enterokoklarnn"ara#trlmas"ve"saym"

Bölüm"1:"Sv"ortama"ekim""ile"küçültme"yöntemi"(En"Muhtemel"Say)"(TS"EN"ISO"7899%
1)"

2.4.4."Prensip"

- De_idrate!kültür!ortam! i_tiVa!eden!mikroplak!kuyueuklar! içerisine!sulandrlm$!nu%
mune!ekilirk!

- 44nb!s!1nb!seaklkta!en!az!36!saat!inkübe!edilirk!
- Mikroplaklar! karanlkta! 366! nm! UV! altnda! ineelenirk! enterokoklarn! meVeudiyeti!

MUDhun!_idrolizinden!kaynaklanan!Zloresanla!tespit!edilir.!!!
- Sonuçlar!En!Mu_temel!Say!]EMS^g1WWml!olarak!iZade!edilir.!!

Enterokoklar:!!

SV! besiyerinde! Yalyum! asetatd! nalidiksik! asit! Ve! 2d3d5%triZeniltetrazolyum! klorür! ]YYb^!
Varl&ndad!44nb!s!1nb!seaklkta!aerob!ko$ullarda!üreyebilen!Ve!x%D!glukosidaz!sayesinde!4%
metil%umbelliZeryl!x%D!glukosithi!]MUD^!_idroliz!edebilen!mikroorganizmalar.!!

2.4.5." Kalite"uygulamas:"YÖNTEM!N"!$LEY!$!"

0"De&i#iklikler"

De&i$iklik\!Basitle$tirilmi$!yazlm.!

1"Yöntem""

Uygulama"alan"
Yüzey! sulard! yüzme! sulard! atk! sulard! deniz!
sular!

Referans"standart!!
YS!EN!ISO!7TUU%1!]Nisan!2WW2^"

Muhafaza"
Steril!eam!Veya!polietilen!numune!$i$eleri!

Analiz"öncesi"muhafaza"süresi"
24!saat"
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Muhafaza"scakl&"
Ya$ma!esnasnda\!"!1Wnb!seaklkta!buzdolab!Veya!buz!akülü!izoterm!kap!
"lk!6!saat!tolerans\!ortam!seakl&!]v25nb^"
LaboratuVara!getirilmesinden!analize!kadar\!so&uk!oda!5nb!s!3nb!
Tespit"Snr"
fer! bir! seyreltme! için! seyreltme! Ve! ekilmi$!
kuyueuk!saysna!göre!de&i$ken!

Sonuçlarn"ifade"edilmesi"
EMSg1WWml!

2"Güvenlik"

GÜVENL!K"VE"ÖNLEMLER! "Y"!LABORAYUVAR!UYGULAMALARINA!UYULMASI"

ATIKLAR! BU!KULLANIMA!AYRILMI#!AYIK!KUYULARINA!AYILMALARI!

3." Prensip"(yukarya"bkz.)"

4." Materyal,"kültür"ortamlar"

Materyal""

- Mikrobiyolo`i!laboratuVarnda!sklkla!kullanlan!materyal!]steril!pipetlerd!Xetri!kutula%
rd!inkübatörlerm^!

Seyreltrici!

- Mikroplaklar!için!özel!seyreltiei!!
- Demineralize!Veya!distile!su!

Seçici"kültür"ortam"(kullanma"hazr"sistem)"

- Enterokoklar!için!!mikroplaklar!!

5." !#lem"#ekli"

Seyreltme"#ekli"seçimi"

Ekimi! yaplaeak! seyreltme! says! analiz! edileeek! numunenin! kontaminasyon! düzeyine!
ba&l!olarak!de&i$kenlik!arz!etmektedir.!

NUMUNEN"N!
KAYNA'I!

SEYRELYME!
SAYISI!

SEYRELYME!SAYISIg!KUYUbUK!
SAYISI!

ölçüm!aral&!bakte%
rig1WWml!!

Yüzme!suyu!
Deniz!suyu!

2! 1g2hde!64!kuyueuk!!
1g2Whde!32!kuyueuk!!!

15!%!3d5!|1W4!
Aras!
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Seyreltilerin"hazrlanmas!

Deniz!sular!!

- Bir!ta$ye!üzerine!yaplaeak!iki!seyreltme!için!iki!adet!tüp!konur.!yhlik!seyreltme!için!
kullanlaeak!tüpe!Uml!steril!demineralize!sud!1g2Whlik!ikinei!seyreltme!için!kullanlaeak!
tüpe!ise!U!ml!özel!seyreltiei!konur!]1g2hlik!birinei!seyreltme!için!2Wg2WW!mmhlik!tüp!Ve!
sonraki!seyreltme!için!16g16W!mmhlik!tüp^k!

- Mikroorganizmalarn!_omo`en!da&lmn!sa&lamak!için!numune!çalkalanrk!!
- 1W!mlhlik!steril!bir!pipet!Ve!pipetör! ile!_omo`en!numunenin!U!mlhsi!der_al!U!ml!steril!

demineralize!su!i_tiVa!eden!tüpe!]1g2hlik^!eklenir.!
- fomo`enle$tirilmi$!ilk!seyreltmenin!1!mlhsi!ikinei!tüpe!transZer!edilir!]1g2Whlik^!

Ekim!

Ekim!i$lemleri!bu!i$lemler!için!ayrlm$!özel!bir!laboratuVarda!gerçekle$tirilmektedir.!

Açklama1:"

Mikroplaklarn!ekimi!esnasnda!ba#ka!hiçbir!eylemde!bulunulmamaldr.!!!

Açklama"2:"

Atk! sularn!daha!dü#ük!oranda!kontamine!olduklar!dü#ünülen!di$er!numunelerle!ayn!
zamanda! analiz! edilmesi! gerekti$inde! ekim! i#lemleri! mutlaka! di$er! numunelerin! kültüre!
alnmalarndan!sonra!gerçekle#tirilmelidir.!!!

- Birinei!seyreltme!tüpüd!UW!mm!çapndaki!petri!kab!transZer!edilirk!
- Bu!ilk!seyreltmeye!tekabül!eden!kuyueuklarn!_er!birined!üzerinde!steril!pipet!ueu!bu%

lunan!çok!kanall!pipet!arael&yla!2WW!zl!orannda!da&tm!yaplr!]T!kanall!pipet!kul%
lanlabilir^k!

- 1g2Whlik!seyreltme!içind!steril!petri!kab!Ve!pipet!uçlar!de&i$tirilerek!ayn!$ekilde!i$lem!
yaplrk!

- Ekimden!sonrad!mikroplak!bu!amaçla!için!öngörülmü$!steril!yap$kan!bantla!kaplanr.!

Açklama:! Kuyucuklarn! ekimi! esnasnda,! herhangi! bir! kontaminasyonun! engellenmesi!
için!ta#rlmamaldr.!

!nkübasyon!

- Mikroplak!en!az!36!saat!boyunea!44nb!s!1nbhde! inkübe!edilird!Zloresan!özellik!zaman!
içerisinde!de&i$medi&inden!dolayd!36!saatten!uzun!bir!inkübasyonun!yaplmas!müm%
kündür!]azami!72!saat^.!

Açklama\!!

Mikroplaklar!dikkatliee!e&meden!ta$nmaldr!!
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Mikroplaklarn"okunmas"

- fer!mikroplak!UV!$n!altnda!ineelenir.!Bulanklk!Ve!maVi!bir!Zloresan!Veren!kuyueuk%
lar!pozitiZ!olarak!kabul!edilir.!

- Brüt!sonuçlar!laboratuVarda!_azrlanan!belgelerde!belirtilmektedir\!

Yüzme!suyu!için! ! ]2!seyreltme^!

6." Hesaplama""

"ki!seyreltme!durumunda!]1g2%64!kuyueuk!Ve!1g2W%32!kuyueuk^d!_er!seyreltme!için!pozitiZ!
kuyueuk!saysnn!yazlpd!En!Mu_temel!Saynn!]EMS^!tespit!edilmesi!için!mikroplaklarla!üre%
tiei!Zirma!taraZndan!sa&lanan!«Deniz"suyu"–"Tatl"yüzey"sular”!istatistik!tablosuna!baklmak%
tadr.!!!

Sonuçlar!EMS/100"ml!olarak!belirtilmektedir.!!

!Örnek\!! 1g2! ! 32! ]{^! ! 64hde!

! ! 1g2W! ! 5! ]{^! ! 32hde!

Bu!durumda!temel!alnaeak!karakteristik!say!]KS^\!32g5!

"statistik!tablodan!7d56!Enterokokgml!de&eri!ortaya!çkar!]GüVen!Aral&!5d42%1Wd54^!Ni_ai!
sonuç!isek!756g1WWml!]542%1W54^hdir!

Saymlarn!ni_ai!sonuçlar!numune!analiz!deZterinde!belirtilmektedir."

fiçbir!pozitiZli&in!olmad&!Veya!bütün!kuyueuklarn!pozitiZ!oldu&u!durumlardaki!sonuçla%
rn!iZade!edilmesi!a$a&daki!tabloda!Verilmi$tir."

! e&er!bütün!!kuyueuklar!][^!
ise!!

e&er!bütün!kuyueuklar!]{^!ise!

2"seyreltme!!
1g2d!1g2W!

seyreltme!64!g!32!kuyu%
euk!

<"15"/"100"ml" >"34"659"/"100"ml"

7." Standarta"kyasla"farkllk""

Standardn"talimat"" Laboratuvarda"
gerçekle#tirilen"

Do&rulama"

44nb!s!W.5nbhde!
inkübasyon!!

44nb!s!1nbhde!
inkübasyon!

Kullanlan! programn! spesiZik! gereklilik!
tolerans! do&rultusunda! s! W.5nb!
orannda! kesinlik! elde! edilmesini!
sa&lamayan!inkübasyon!malzemesi!
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2.4.6."Analizin"maliyeti:""

13,80""%""33,40"€"aras"

3." PATOJEN"ETKEN"ARA$TIRMASI"

3.1." Salmonella"ara#trmas"(TS"ISO"6340)"

3.1.1." Amaç"

fer!ne!kadar!Virülanslar!Ve!pato`eniteleri!a$r!de&i$ken!olsa!dad!Salmonellahlar!genellikle!
pato`en!olarak!kabul!edilir.!!

Salmonellahlarn! do&al! konaklar! insanlard! büyük! ba$! _ayVanlard! ku$lar! da! da_il! olmak!
üzere!eVeil!Ve!yabani!_ayVanlardr.!!

"nsanlar!Ve!_ayVanlar!asemptomatik! ta$ye!olarak!d$klar! ile!etraZa! ! salmonella! saça%
bilmektedir.!!

Dolaysylad!onlarn!çeVrede!Ve!özellikle!su!içerisinde!bulunmalar!mümkündür.!!

3.1.2." Kapsam"

Salmonellahlar!suda!bulundu&u! içind!Varlklarnn!Veya!yokluklarnn!kontrol!edilmesi!uy%
gun!olur.! Sudaki! Salmonellahlarn! ara$trlmas!bir! konsantrasyon! a$amas! gerektirmektedir!
çünkü! mukozal! çeVre! içerisinde! de&i$ime! u&rayabilmektedirler.! E.coli! genellikle!
Salmonellahnn!Varl&n!dü$ündürmek!için!iyi!bir!göstergedir.!!

3.1.3." Standartlar""

Salmonella"ara#trmas"(TS"ISO"6340)"

3.1.4." Prensip"

La&m!sular!_ariçd!sulardaki!Salmonella!ara$trmas!4!a$ama!gerektirir\!!

1.! Seçiei!olmayan!sV!ortamda!ön!zenginle$tirme!!

- Numune!]u!1W!ml^!membran!Ziltreden!geçirilir!Ve!membran!Ziltre!tek!kuVVet!ste%
ril!tamponlanm$!peptonlu!su!içerisinde!16%2W!saat!boyunea!36nb!s!2nb!seaklk%
ta!inkübe!edilirk!

2.! Seçiei!sV!besiyerinde!zenginle$tirme!

- Ön%zenginle$tirme!ortamndan!alnan!kültür!zenginle$tirme!buyyonuna!transZer!
edilirk!

- 1T%24!saat!boyunea!42nb!s!1nb!seaklkta!inkübe!edilir!]birinei!inkübasyon^k!
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- Fazladan!1T%24!saat!boyunea!inkübasyon!sürdürülür!]ikinei!inkübasyon^.!

3.! "zole!etme!Ve!identiZikasyon!!

- Birinei!inkübasyon!Ve!gerekliyse! ikinei! inkübasyonun!ardndand! !zenginle$tirme%
den!kaynaklanan!kültürled!iki!kat!seçiei!besiyerine!ekim!yaplrk!

- 24!saat!boyunea!36nb!s!2nb!seaklkta!inkübe!edilir.!

4.!Do&rulama!

- Kat!seçiei!besiyerinde!olu$an!$üp_eli!Salmonella!kolonileri!pasa`lanr!Ve!uygun!
biokimyasal!Ve!serolo`ik!deneyler!arael&yla!do&rulanr.!

Açklama:"

Ayrca"uygulama"esnasnda"analiz"ko#ullarnn"geçerlili&inin"sa&lanmas"amacyla,"kul%
lanlan"kat"ve"sv"kültür"ortamlarnn"güvenilirli&inin"kontrol"edilmesi"ve"teyit"edilmesi"için"
(özellikle" fertilite)," önemli" ölçüde" istenmeyen" flora" oldu&unda" dahil" (ön%zenginle#tirme"
buyyonunun" 50"ml’si" içerisinde" yakla#k" 1.108" E."coli),"bir" kalitatif" kontrol"uygulanacaktr"
(kullanlan"ortamlarn"ve"reaktiflerin"lotlar).""

Salmonella"

Seçiei!kat!besiyerinde!2%4!mm!çapl!koloniler!olu$turand!Gram!]%^!oksidaz!]%^d!spor!olu$%
turmayand!çubuk!$eklinde!ZakültatiZ!anaerob!bakterilerdir.!

Salmonellahlarn!biokimyasal!özellikler!a$a&daki!$ekilde!tanmlanmaktadr\!!!!

"ki!$ekerli!demir!agarda!Salmonellahlar!f2S!üretend! laktoz!negatiZd!glukoz!pozitiZ!bakteri%
lerdir.!Ayread!Salmonellahlar!L%Lizini!dekarboksilaz!enzimi!ile!_idrolize!edebilmektedirler.!!

Serolo`ik!özellikler!a$a&daki!$ekilde!tanmlanmaktadr\!

Nutrient!agarda!izole!edilmi$!saZ!koloniler!uygun!serumlarla!test!edildiklerinde!aglütinas%
yon!olu$turmaktadr.!!

3.1.5." Kalite"uygulamas:"YÖNTEM!N"!$LEY!$!"

0"De&i#iklikler"

De&i$iklik\!! Basitle$tirilmi$!yazlm!

1."Yöntem""

Uygulama"alan"
La&m!sular!_ariç!bütün!su!çe$itleri"

Referans"standart!!
YS!ISO!634W!]Nisan!1UUU^"
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Analizden"önce"muhafaza"süresi"
24! saat! içerisinde! mümkün! oldu&unea! çabuk!
analiz!edilir!
Numune!almndan!sonra!en!Zazla!24!saat!"

Muhafaza"scakl&"
5nb!s!3nb!"

Tespit"Snr" Sonuçlarn"ifade"edilmesi"
Yok!g!Analiz!edilen!_aeim!!
Var!g!Analiz!edilen!_aeim!

2." Güvenlik"

GÜVENL!K"VE"ÖNLEMLER! "Y"!LABORAYUVAR!UYGULAMALARINA!UYULMASI"

ATIKLAR! BU!KULLANIMA!AYRILMI#!AYIK!KUYULARINA!AYILMALARI!

3." Prensip"("yukarya"bkz.)"

4." Materyal,"kültür"ortamlar""

Materyal""

- LaboratuVarnda! sklkla! kullanlan! malzeme! ]steril! pipetlerd! Xetri! kutulard!
inkübatörlerm^!

Referans"materyal"

- ReZerans!su$!]Salmonella!typhimurium^!

Seyreltici"

- Yuz!çözeltisi!]oWdT5hlik^! !

Seçici"olmayan"sv"kültür"ortam"

- Yek!kuVVet!tamponlanm$!peptonlu!!su!!

Seçici"sv"kültür"ortam"

- Mala$it!Ye$iligmagnezyum!klorür!]ModiZiye!edilmi$!Rappaport%Vassiliadis^!besiyeri!!

Seçici"kat"kültür"ortamlar""

- Brillant!ye$iligZenol!krmzs!laktoz!agar!]Edel!Ve!Kampelmae_erhe!göre^\!!

EK!

- Ksiloz!Lizin!Deoksikolat!Agar\!aLD!!
- Bizmut!SülZit!Agar!]lilson!Ve!Blairhe!göre^!
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Kat!besiyerlerinin!en!az!ikisi!kullanlr.!

Do&rulayc"kültür"ortamlar"

- Nutrient!agar!
- Kligler!Iron!agar!!
- Üre!agar!]b_ristensenhe!göre^!
- L%Lizin!dekarboksilaz!besiyeri!]Falko}ha!göre^!
- O!Anti`enlerine!kar$!üretilmi$!anti%Salmonella!serumlar!!

5." !#lem"$ekli"

Filtreleme!

- Analiz!edileeek!numune!çalkalanarak!_omo`en!_ale!getirilirk!
- LaboratuVarda!_azrlanan!Kullanm!Yalimat!do&rultusunda!Wd45!zm!poroziteli!selüloz!

ester!membran!üzerinde!1L!ile!5L!aras!numune!Ziltre!edilirk!
- Akabinde!membran!5W!mlhlik!tek!kuVVet!tamponlanm$!peptonlu!su!içerisine!yerle$ti%

rilirk!
- faZiZçe!çalkalanr.!

Ön!zenginle$tirme!

- Bu!$ekilde!ekimin!ardndan!36nb!s!2nb!seaklkta!16%2W!saat!boyunea!inkübe!edilir.!

Zenginle$tirme!

- Bir! pipet! arael&yla! ön%zenginle$tirmenin! Wd1!mlhsi! 15W!mma16!mm!! boyutunda! bir!
tüp!içerisindeki!1W!ml!Rappaport%Vassiliadis!buyyonuna!transZer!edilirk!!!

Açklama:""

Rappaport%Vassiliadis" buyyonu," ön%zenginle#tirme" buyyonundan" ekim" öncesi"
42°C"±"1°C"scaklkta"bir"inkübatör"içerisinde"en"az"½"saat"inkübe"edilmelidir."""

Ayrca,"ekim" ile"42°C"±"1°C’lik" inkübatöre"geri"koyma"arasnda"geçen"süre"mümkün"ol%
du&u"kadar"ksa"olmaldr;"

- 1T%24!saatlik!inkübasyondan!sonra!birinei!ekim!gerçekle$tirilerek!42%4T!saat!boyunea!
42nb!s!1nb!seaklkta!inkübasyon!deVam!ettirilir!Ve!akabinde!4T!saat!sonra!ikinei!ekim!
yaplr.!!!

"zolasyon!

Kullanmdan! _emen! öneed! agarl! petriler! 3W! dakikalk! kurutma! süresi! a$lmadan! bir!
inkübatör!içerisinde!kurutulur.!



! 33! Yüzme!Sular!El!Kitab!

- Zenginle$tirmenin!ardndand! 1T%24!saat!sonra!EK!agar!besiyerid!aLD!agar!besiyeri!Ve!
Bizmut!SülZit!Agar!]kullanm!terei_e!ba&l^!Xetrilerine!bir!öze! ile!birinei!ekim!gerçek%
le$tirilir.!2W%24!saat!boyunea!36nb!s!2nb!seaklkta!inkübe!edilirk!!

- Zenginle$tirme! saZ_asnn! inkübasyon!döneminin!bitiminde! ]4T! saat^! i$lem! tekrarla%
nr.!

"dentiZikasyon!

- Yerei_en! ilk! 24! saatlik! zenginle$tirme! saZ_asnn! bitiminde! gerçekle$tirilen! ekimler!
kullanlr.!4T!saatlik!zenginle$tirme!saZ_asnn!bitiminde!gerçekle$tirilen!ekimler!sade%
ee! ilk!ekimler!üzerinde!karakteristik!koloni!olmamas!_alinde!kullanlr.!Zenginle$tir%
meden! sonra!gerçekle$tirilen!bütün!ekimler!analiz! sonuna!kadar! so&ukta!mu_aZaza!
edilirk!

- Karakteristik! Salmonella! kolonilerinin! Varl&nn! ara$trlmas! için! 2W%24! saatlik!
inkübasyondan!sonra!EKd!aLD!Ve!Bizmut!SülZit!agar!]4T!Saat^!!petrileri!ineelenir\!

# EK!besiyerinded!Salmonella!kolonileri!krmz!Veya!açk!pembe!Ve!krmz!ke%
narldr.!

# aLD!besiyerinded!Salmonella!kolonileri! !siya_!merkezli!renksiz! !ama!pembe%
krmz!görünümlüdür.!

# !Bizmut! SülZit!agar!besiyerinded! Salmonella! kolonileri!parlak!metalik! çeVreli!
siya_!renktedir.!

Açklama:""

Kolonilerin"yapsna"ili#kin"ayrntl"bir"tanm"için"ilgili"besiyerinin"teknik"belgelerine"ba%
klr."Karakteristik"veya"#üpheli"olan"her"koloni"do&rulamaya"alnr."""

Gerçekten,"Salmonella"kolonilerinin"tannmas"büyük"ölçüde"deneyime"ba&ldr"ve"gö%
rünüm"bazen"bir"türden"di&erine"farkllk"arz"edebilir."

Do&rulama!

"zolasyon!

Kullanmdan! _emen! öneed! agarl! petriler! 3W! dakikalk! kurutma! süresi! a$lmadan! bir!
inkübatör!içerisinde!kurutulur.!

! E&er!aLD!Veya!EKhdaki!$üp_eli!koloniler!istenmeyen!Zlora!kolonileriyle!temas!_a%
lindeysed!nütrient!agar!üzerinde!ni_ai!izolasyon!gerçekle$tirmeden!öneed!ori`inal!
seçiei!besiyerinde!bir!izolasyon!gerçekle$tirilir.!

! Do&rulama!içind!karaktersitik!Veya!$üp_eli!kolonilerin!tamam!]Veya!en!az!5^!_er!
bir!aLD!agard!EK!agar!Veya!Bizmut!SülZit!agar!petrilerinden!alnr.!

! Seçilen!koloni!]Veya!koloniler^!steril!Distile!su! içerisinde!süspanse!_ale!getirilir.!
Bu! süspansiyondan! Nutrient! agara! ekim! yaplr! Ve! 36nb!s!2nb! seaklkta! 1T! %!
24!saat!inkübe!edilir.!
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- Ayn!zamandad!ayn!süspansiyondan!bir!Kligler!agara!ekim!yaplr!Ve!24!saat!boyunea!
36nb!s!2nb!seaklkta!inkübe!edilir.!!

$ Biyokimyasal"Do&rulama"

Tanmlanacak"kültürün"Nütrient"Agardaki"tek"kolonileri"biyokimyasal"deney"besiyerle%
rine"ekim"için"kullanlr."Tanmlanacak"her"kültür"için"bu"i#lem"tekrarlanr."

Kligler"Agar" (!ki" $ekerli"Demir"Agar)\!Yipik!Salmonella!kültürlerid!gaz!ol$umuyla!birlikte!
krmz!bir!üst!ksm!Ve!siya_la$mayla!birlikte!sar!bir!dip!ksma!sa_iptirler.!

Üre"Agar\!!Nütrient!Agar!üzerinde!çok!iyi!izole!edilmi$!bir!koloni!Üre!agar!tüpü!içerisine!
ekilir!Ved!24!saat!boyunea!36nb!s!2nb!seaklktad!inkübe!edilir.!!

Üreaz! negatiZ! olan! Salmonellahlar! üre! agarda! alkalinizasyonuna! yol! açmaz! Ve! renk!
de&i$tirmez!]giderek!kiraz!krmzsna!dönü$en!gül!pembesi!renk!olu$maz^.!!

L%Lizin" Dekarboksilaz" Besiyeri\! Nütrient! Agar! üzerinde! çok! iyi! izole! edilmi$! bir! koloni!
besiyerine!ekilir!Ve!besiyeri!steril!sV!paraZin!Veya!ya&!ile!örtülür.!24!saat!boyunea!36nb!s!2nb!
seaklktad!inkübe!edilir.!Yipik!Salmonella!kolonileri!menek$e!renk!olu$turur.!

$ Serolojik"Do&rulama"

" Biyokimyasal! sonuçlar! Salmonella! $üp_esine! yol! açar! ised! serolo`ik! do&rulama!
testleri!gerçekle$tirilir\!

" Otoaglütinasyon!olu$turan!su$larn!tespiti!

o "yiee!temizlenmi$!bir!eam! lam!üzerine!bir!damla!tuzlu!su!konulur!Ve!bunun!
içerisine! _omo`en! Ve! bulank! bir! süspansiyon! elde! edeeek! $ekilde! test!
edileeek!koloninin!bir!bölümü!da&tlrk!

o Lam!3W%6W!saniye!boyunea!a$a&!yukar!sallanr.k!
o Yerei_en!siya_!bir!zemin!üzerinde!büyüteçle!gözlem!yaplr.!!

E&er! bakteriler! büyük! kümeler! $eklinde! biraraya! gelmi$ler! ised! su$un!
otoaglütinasyon! yapt&na! karar! Verilir! Ve! da_a! ileri! serolo`ik! deneylere! tabi!
tutulmaz.!!

" Somatik!O!anti`enhlarinin!tespiti!için!otoaglutinasyon!yapmad&!bilinen!tek!koloni!
bir!damla!anti%O!Serumu! içerisine!yaylr!Ve! lam!3W%6W! sn!boyunea!a$a&!yukar!
çeVrilir.!Aglutinasyon!pozitiZ!reaksiyonu!göstermektedir.!

" XoliValan!Ve!monoValan!serumlar!srayla!kullanlr!

$ Serotipin"kesin"do&rulamas"

Salmonella!olduklar!Veya!olabileeekleri!kabul!edilen!su$lar!kesin!do&rulama! için!
bir!reZerans!laboratuVarna!gönderilebilmektedirler.!Su$lar!gönderilirkend!beraberinde!
yaplanlarla!ilgili!bütün!bilgiler!de!yer!almaldr\!
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R.S!Hfzsshha!Merkezi!Ba#kanl$,!
Salgn!Hastalklar!Ara#trma!Müdürlü$ü!

Ulusal!Entero%Patojenler!Referans!
Laboratuvar,!

Cemal!Gürsel!Cad.!
Shhiye/ANKARA!

6." Sonuçlarn"ifade"edilmesi"

"neelenen!numunedeki!Salmonella!Varl&!Veya!yoklu&u!analiz!raporunda!bildirileeektir.!!!

Yalep!üzerine!brüt! sonuçlarn! tebli&!edilmesi!olana&!da!a$a&daki! eümleyle! ilgili!analiz!
raporlarnda!belirtileeektir\!

«Salmonella’larn! ara#trlmas! için! gerçekle#tirilen! biyokimyasal! reaksiyonlarn! ve!
deneylerin!sonuçlar!talep!üzerine!sa$lanmaktadr”!

7." Standarda"kyasla"farkllk""

Standardn"Talimat" Laboratuvarda"
gerçekle#tirilen"

Do&rulama"

42nb!s!W.5nbhde!
inkübasyon!!

42nb!s!1nbhde!
inkübasyon!!

Kullanlan!programn!spesiZik!gereklilik!tole%
rans!do&rultusunda!s!W.5nb!orannda!kesin%
lik! elde! edilmesini! sa&lamayan! inkübasyon!
malzemesi!!

3.1.6.""Analizin"maliyeti"

33,90"%"61,50"€"aras"

3.2." Patojen"stafilokok"ara#trmas"ve"saym"membran"filtreleme"yöntemi"
(XP"T"90%412"ve"NF"T"90%421)"

3.2.1." Amaç"

S.!aureus!derinin!mikroZlorasnn! Ve! insanlarn! r_inop_aryn|hinin!do&al!bir!bakterisidir.!
Dokularda!ço&alma!Ve!toksin!üretme!kapasitesi!olmak!üzere!iki!Zarkl!mekanizma!ile!_astalk!
olu$turmaktadr.!

3.2.2." Kapsam"

S.aureus!çeVrede!oldukça!yaygndr.!faVuz!suyud!SXAhlar!Ve!genel!olarak!e&lenee!amaçl!
kullanlan!sulara!temas!yoluyla!insanlara!bula$maktadr.!AktiZ!klora!E.colihden!da_a!dayankl!
olduklar!için!.da&tm!sularnda!da!tespit!edimi$tir.!

E.coli!S.!aureus’un!Varl&n!Veya!yoklu&unu!ortaya!koymak! için! iyi!bir!gösterge!de&ildir.!
Bunlara!özellikle!_aVuz!sularnda!baklr.!
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3.2.3." Standartlar""

Patojen"stafilokok"ara#trmas"ve"saym""

Membran"filtreleme"yöntemi"(XP"T"90%412"ve"NF"T"90%421)"

3.2.4." Prensip"

- Su!numunesinin!belli!bir!_aemi!membran! Ziltreden!geçirilir!Ve!membran! Ziltre!seçiei!
besiyerine!konulurk!

- 36nb!s!2nb!seaklkta!44saat!s!4saat!inkübe!edilirk!
- Yanmlanan!tipik!koloniler!tespit!edilir!Ve!do&rulanrk!
- Do&rulanan!tipik!koloniler!saylr.!

Patojen"stafilokoklar"

Mannitollü!b_apman!seçiei!besiyerinde!36nb!seaklkta!Ve!44!saatte!tipik!görünümlü!ko%
loniler!olu$turand!taV$an!plazmas! için!bir!koagülaza!sa_ip!Ve!mikroskopik! ineelemede!Gram!
]{^!kok!olarak!görülen!bakterilerd!pato`en!staZilokok!olarak!kabul!edilmektedir.!!

3.2.5." Kalite"uygulamas:"YÖNTEM!N"!$LEY!$!"

0." De&i#iklikler:"

- Yöntem!]uygulama!aland!mu_aZaza!seakl&!Ve!süresi^!
- "nkübasyon!seakl&nn!36nb!s!2nbhde!_armonizasyonu!
- Okuma!Ve!saym\!beyazd!sar!Ve!turuneu!renkteki!tipik!kolonilerin!dikkate!alnmas!!
- Do&rulama!Ve!saym\!koagülaz!testi!için!negatiZ!kontrolün!gerçekle$tirilmesi!Ve!ekile%

eek!tipik!koloni!says!_akknda!ayrntl!bilgi!!

1."Yöntem""

Uygulama"alan"
Filtrelenebilir! bütün! su! çe$itlerid! özellikle! _aVuz!
sulard! insani! tüketim! amaçl! sulard! sa&lk!
kurulu$lar!binalarnn!sular!m"

Referans"standart!!
aX!Y!UW%412!faziran!2WW6!
NF!Y!UW%421!A&ustos!2WW6!

Muhafaza"
bam!Veya!polietilen!numune!$i$eleri!

Analiz"öncesi"muhafaza"süresi"
Mutlaka!numunenin!alnd&!gün!Ve!!
en!ksa!sürede!analiz!yaplr!"

Muhafaza"scakl&"
Numunenin!alnmasndan!analiz!edilmesine!kadar\!5nb!s!3nb"

Tespit"Snr"
1!bFU!

Sonuçlarn"ifade"edilmesi"
bFUg1WWml!!
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2." Güvenlik"

GÜVENL!K"VE"ÖNLEMLER! "Y"!LABORAYUVAR!UYGULAMALARINA!UYULMASI"

ATIKLAR! BU!KULLANIMA!AYRILMI#!AYIK!KUYULARINA!AYILMALARI!

3.""Prensip"(yukarya"bkz.)"

4." "Materyal,"kültür"ortamlar"

Materyal"

- Mikrobiyolo`i!laboratuVarnda!sklkla!kullanlan!malzeme!]steril!pipetlerd!Xetri!kutula%
rd!inkübatörlerm^!

Seyreltici"

- Yuzlu!peptone!su\!YXS!

Seçici"kültür"ortam"

- b_apman!Agar\!!

Do&rulayc"kültür"ortamlar"

- Glukozsuz!XbA!Agar!Veya!Nutrient!Agar!!
- Brain%_eart!buyyonu\!!
- YaV$an!plazmas\!!

5." !#lem"#ekli"

Filtreleme"

- Analiz!edileeek!numune!çalkalanarak!_omo`enle$tirilirk!
- LaboratuVarda! _azrlanan! Kullanm! Yalimat! do&rultusunda! numunenin! 1WW! mlhsi!!

membran!Ziltreden!geçirilirk!
- Membran! Ziltred!altta!_içbir!_aVa!kabare&!kalmayaeak! $ekilde!mannitollü!b_apman!

besiyeri!!üzerine!yerle$tirilir.!!

!nkübasyon"

- Bu!$ekilde!_azrlanm$!petriler!36nb!s!2nb!seaklkta!44saat!s!4saat!inkübe!edilir.!

Okuma"ve"saym"

- Baeillus!einsinden!bakterilere!tekabül!eden!mukozal!iri!kolonileri!ayrarakd!sar!bir!_a%
le! ile!çeVrelenmi$!Zarkl!tiplerdeki!beyazd!sar!Veya!turuneu!koloniler!karakteristik!ko%
loni!olarak!kabul!edilir.!!
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- fer!türdeki!karakteristik!koloni!içind!kullanm!talimat!gere&inee!Gram!boyamas!yap%
lr!Ve!kok!$eklindeki!bütün!koloniler!$üp_eli!olarak!kabul!edilir.!!

Patojen"stafilokoklarn"do&rulamas"ve"saym"

Ekimler!mutlaka!tespit!edilmi$!bütün!$üp_eli!koloniler!üzerinde!yaplmamaktadr.!!!!!

Ekimi!yaplaeak!kolonilerin!says!a$a&daki!$ekilde!belirlenmektedir\!!!

E&er!N!$üp_eli!koloni!says!ised!a!ekileeek!koloni!saysdr!]_er!tür!koloni!için^\!

! 1!!!(N!!!(5! ! ! a!t!N!
! 5!!!vN!!!(25! ! ! a!t!5!
! 25!vN! ! ! ! a!t!)N!üst!tam!sayya!yuVarlayarak! !

Ekimler!kolonilerin!YXSde!süspanse!_ale!getirilmesiyle!gerçekle$tirilmektedir.!!

- Kok!olarak!tanmlanm$!$üp_eli!_er!koloni!Brain%_eart!buyyonuhna!ekilir!Ve!21saat!s!
3saat!boyunea!36nb!s!2nb!seaklkta!inkübe!edilirk!

- femoliz!tüpü!içerisinded!Wd5!ml!taV$an!plazmasna!Wd5!ml!Brain%_eart!buyyon!kültürü!
eklenir.!Kar$m!36nb!s!2nb!seaklkta!inkübe!edilir.!!

- Staphylococcus!aureus! su$lar!plazmann!4%24! saat! aras!de&i$en!bir! süre! içerisinde!
koagülasyonuna!neden!olur.!4!saat!Ve!24!saatlik! inkübasyondan!sonra!okuma! i$lemi!
gerçekle$tirilirk!

- boagulum! ba$langçta! sVnn! olu$turdu&u! _aemin! ~hünden! Zazlasn! kapsyor! ised!
koagülasyon! gösterilen! tüpler! pozitiZ! olarak! kabul! edilir.! Reaksiyon! 4! saatlik!
inkübasyondan!sonra!pozitiZ!ised!i$lem!sürdürülmezk!

- Kok!olarak!tanmlanan!Ve!taV$an!plazmas! için!bir!koagülaz! içeren!kolonilerd!pato`en!
staZilokok!olarak!kabul!edilir.!!!

Bir"negatif"koagülasyon"kontrolünün"yaplmas" (her"bir"do&rulama"dizisi" için"bir"kont%
rol)"

- femoliz!tüpü! içerisinded!Wd5!ml!taV$an!plazmasna!Wd5!ml!steril!Brain%_eart!buyyonu!
eklenirk!

- Kar$m!36nb!s!2nb!seaklkta! inkübe!edilir.!Kontrol!tübünde!koagülasyon!belirtisi!gö%
rülmemelidir.!

Bir"pozitif"koagülasyon"kontrolünün"yaplmas"(haftalk"kontrol^!

XozitiZ! kontrol! _aZtalk! kalite! kontrolü! kapsamndad! izole! edilen! Staphylococcus! aureus!
kolonisi!üzerinde!gerçekle$tirilen!koagülasyon!deneyinden!olu$maktadr.!!

Sonuçlarn"yorumlanmas:"
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Gram! {! %!
Koagülaz! {! %! !

Sonuçlar! Xato`en!StaZilokok!
Xato`en!Olmayan!

StaZilokok!
W!

6." Kontrol"

Uygulanan" kontroller" “Membran" filtrelemenin" genel" metodu”" adl" laboratuvar"
tarafndan" hazrlanan" kullanma" talimatnda" açklanmaktadr" (Membran" filtrenin" sterilite"
kontrolü,"kullanlan"besiyeri"kontrolü"vs).!

7." Hesaplama"

fer!koloninin!tek!bir!mikroorganizmadan!olu$tu&u!kabul!edilmekte!Ved!sayd!Koloni!Üre%
ten!Üniteler!Veya!Koloni!Olu$turan!Üniteler!]bFU^!$eklinde!iZade!edilebilmektedir.!!

Sonuç!a$a&daki!gibi!yazlr\!

! Xato`en!StaZilokok! ! ! n!bFU!g!1WWml!!

Ve!sadeee!talep!üzerine\!!

! Xato`en!Olmayan!StaZilokok! n!bFU!g!1WWml!!

Sonuç!a$a&daki!$ekilde!_esaplanmaktadr\!

! ! ! ! N!t!]]ni.ci^!g!ri"

! ! ni:!membran!üzerindeki!tipik"#üpheli!koloni!saysk!

! ! ci:!ekimi!yaplm$!Ve!do&rulanm#"tipik"koloni!saysk!

! ! ri"ekimi!yaplm$!tipik!koloni!says.!

Sonuçlar!]okumalard!seyreltmed!ekim^!laboratuVarda!_azrlanm$!belgeler!üzerinde!!belir%
tilmektedir!

T.! Standarta!kyasla!Zarkllk!!

Standardn"talimat"
Laboratuvarda"
gerçekle#tirilen"

Do&rulama"

YOK! YOK! YOK!

3.2.6."ANAL!Z!N"MAL!YET!"

9,00""%"23,90"€"aras"
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3.3." Enterovirüslerin"ara#trlmas"

Cam"yünü"üzerinde"konsantrasyon"ve"hücresel"kültürle"tayin"yöntemi""

"(XP"T"90%451)"

3.3.1." Amaç"

EnteroVirüsler! çok! ksa! bir! inkübasyon! döneminin! ardndand! miyokarditd! menen`itd!
poliomyelit!Vb.!gibi!çok!sayda!a&r!_astalklara!sebep!olmaktadrlar.! !EnteroVirüsler!enZekte!
olmu$!bireyler!taraZndan!gaita! ile!d$klanmaktadrlar.!Kaynak!sularndad!yüzey!sularnda!Ve!
bazen!de!insani!tüketim!amaçl!sularda!bulunmaktadrlar.!

3.3.2." Kapsam"

falk!Sa&l&!açsndand!enteroVirüsler!insan!sa&l&!üzerinde!risk!te$kil!etmektedir.!Sadeee!
enZeksiyona!sebep!olan!Virüsler!dikkate!alnmaktadr.!Bir!Virüsün!enZeksiyona!yol!açabilmesi%
nin!kant!_ayVanlarda!Veya!_üeresel!kültürdeki!ço&alma!yetisine!dayanmaktadr.!Su!örnekle%
rinden!_üere!kültürü!yöntemiyle!kolayea!tespit!edilebileeek!üç!Virüs!ailesi\!AdenoVirideahlard!
enteroVirüs!türüyle!snrlandrlm$!XieornaVirideahlar!!Ve!ReoVirideahlardr.!!

co&u! Vakalarda! tayinleri! bir! konsantrasyon! saZ_asn! gerektirmektedir.! ! EnteroVirüsler!
dezenZeksiyona!kar$!Zazlasyla!dirençli!olduklarndand!E.coli!yokluklarn!Veya!Varlklarn!gös%
termek!için!iyi!bir!gösterge!de&ildir.!!!

3.3.3." Standartlar"

Enterovirüslerin"ara#trlmas"

Cam"yünü"üzerinde"konsantrasyon"ve"hücresel"kültürle"tayin"yöntemi""

(XP"T"90%451)"

3.3.4." Prensip"

Sulardaki!Virüslerin!ara$trlmasd!a$a&da!belirtilen!iki!a$amadan!olu$maktadr\!

- Virüslerin!konsantrasyonud!!
- izole!edilmi$!Virüslerin!tayinid!saym!Ve!karakterizasyonu!

Su"numunesindeki"virüslerin"konsantrasyonu""

- Sodyum%Kalsiyum!i_tiVa!eden!eam!yünü!arael&yla!su!numunesinin!Ziltrelenmesik!
- Xrotein! içeren!bazik!pfhld! !solüsyonla!Virüslerin!desorbsiyonu!Ve!bu! i$lemi!müteaki%

ben!asit!pfhl!organik!Zlokülasyonla!tekrar!konsantrasyonk!!!
- SantriZügasyondan!sonrad!çökelti!sodyum!mono_idrogenoZosZat!solüsyonu! içerisinde!

tekrar!süspanse!edilirk!
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- Ni_ai!konsantrenin!dekontamine!edilmesi! için!öneeden!_azrlanan!membranla!Ziltre%
leme.!

!zole"edilmi#"virüslerin"saym"

- En!az!4W!inokulum!kullanan!EMS!yöntemiyle!saymn!gerçekle$tirilmesik!
- Konsantrenin!mikroplaklarda!yeni!üretilmi$!BGM!_üerelerine!inokülasyonuk!
- 5!gün!boyunea!37ns1nb!seaklkta!inkübasyondan!sonra!]1inei!pasa`^d!_er!bir!besiyerinin!

içeri&inden!bir!Zraksiyonun!ard$k!$ekilde!iki!pasa`nn!yeni!mikroplaklar!üzerinde!ger%
çekle$tirilmesik!!

- 5!günlük!3.üneü!inkübasyondan!sonra!do&rulanm$!kuyueuklarn!saym.!

!zole"edilmi#"viral"partiküllerin"karakterizasyonu"

- 37nbs1nb!!Seaklkta!tek!tabaka!]monolayer^!kültürü!_azrlanm$!BGM!_üerelerine!_er!
bir!pozitiZ!besiyerinin!içeri&inden!bir!Zraksiyonun!inokülasyonuk!

- Bir! sitopatik!etki!net!bir! $ekilde!görüldü&ünded!enZekte!olmu$!_üerelerin!metanolle!
sabitlenmesi!Ve!enZekte!olmu$!_üerelerin!femalum!Ve!eozin!ile!boyanmask!

- Bir!enteroVirüsün!Varl&n!gösteren!sitopatik!etkilerin!mikroskopta!gözlemlenmesi.!!

Kültürü"yaplabilecek"enterovirüsler""

Seçilen!_üere!serisi!dikkate!alnarak!]BGM!_üeresi^d!kültürü!yaplabileeek!!enteroVirüsler!
a$a&dakileri!içermektedir\!!

- Xoliomiyelit!Virüs!türlerinin!tamamk!
- Bütün!bo|saekieVirus!Bhler!]6!serotip^!Ve!bo|saekieVirus!A!U!Ve!16!serotiplerik!
- Ee_oVirüs!türünded!4!%5![!7![!11![!12!%13!14![!15!%16![!17![!1U!%21![!22%!23![!24![!25!Ve!27!

serotipleri.!

3.3.5." Kalite"uygulamas:"YÖNTEM!N"!$LEY!$!"

0.""De&i#iklikler""

De&i$iklik\!basitle$tirilmi$!yazlm!

1."Yöntem""

Uygulama"alan"
Bütün!su!çe$itleri.!Analiz!edilebilen!_aeimler\!!!
%!Yüketim!suyu\!*1WW!l!!
%!Yüzey!sular!Ve!deniz!suyu\!1W!lhden!1WW!lhye!!
%!Atk!su\!5!lhden!2W!lhye!!

Referans"standart!!
aX!Y!UW%451\!Mart!1UU6!]YUW%451^!
%!Standart!deney!%"

Muhafaza"
%! Steril! polietilenli! bidon! ]Jerriean^! ]dezenZekte!
edilmi$!su!için!Na!tiosülZat!ile^!
%!Alanda!]in!situ^!numune!alma!!

Analizden"önce"muhafaza"süresi"
24!saat!
#i$elenmi$!sular!için!12!saat"
"
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Muhafaza"scakl&"
Ya$ma!esnasnda\!"!1Wnb!seaklkta!buzdolab!Veya!buz!akülü!izoterm!kap!!
"lk!6!saat!tolerans\!ortam!seakl&!]v25nb^"
LaboratuVara!getirilmesinden!analize!kadar\!so&uk!oda!5nb!s!3nb!
Tespit"snr"
Ekilen!besiyeri!saysna!göre!

Sonuçlarn"ifade"edilmesi"
MXNbU!g!l!!
]MXNbU! Veya! EMSÜS\! most! probable!
number! oZ! eytopat_ie! units\\! en!
mu_temel!sitopatik!ünite!says^!

2." Güvenlik"

GÜVENL!K"VE"ÖNLEMLER! "Y"!LABORAYUVAR!UYGULAMALARINA!UYULMASI"

ATIKLAR! BU!KULLANIMA!AYRILMI#!AYIK!KUYULARINA!AYILMALARI!

3." Prensip"(yukarya"bkz.)"

4." Materyal,"reaktifler"

4.1.!Virüslerin!cam!yünü!üzerinde!konsantre!edilmeleri!için!materyal!ve!reaktifler!!

Mikrobiyoloji!laboratuvarnda!sklkla!kullanlan!materyal:!

Özellikle\!!

- Rantigny!725!reZeransl!Ve!Saint%Gobain%IsoVer%Orgel\!BX!1U![!6W2UW!Rantigny!taraZn%
dan!da&tm!yaplan!sodyum%ealeiumhdan!olu$an!eam!yünü!

- "ç! çap! 42! mm! Ve! asgari! yüksekli&i! 1WW! mm! olan! paslanmaz! çelikten! Ziltreleme!
karterhleri!!

- Sterilize!edilebilir!bir!pompad!bir!debimetred!borulard!_zl!tip!ba&lantlar!!
- Yüksek!kapasiteli!santriZü`!!4W!WWW!ms+�!!!
- Xlastik!maddeden! yaplm$! 1W%25! l! aras! kapasiteli! steril!numune!alma!bidonud! kab!

]`errieans^!
- Wd2zm!çapnda!poroziteye!sa_ip!selüloz!asetat!membran!steril!Ziltreleme!ünitesi!

Reaktifler:!

- 1!molgl!glisin!solüsyonu!!
- o3W!orannda!beeZ!e|traet!]s&r!özütü^!solüsyonu!!
- Elüsyon!solüsyonu!!
- Antibiyotik!Ve!antimantar!solüsyonu!!
- Sodyum!mono_idrogenoZosZat!Wd15!M!solüsyonu!!
- Steril!dana!serumu!solüsyonu!!

4.2.!Virüslerin!tayini,!saym!ve!karakterizasyonu!için!materyal!ve!reaktifler!!

Mikrobiyoloji!laboratuvarnda!sklkla!kullanlan!materyal:!
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Özellikle\!!!

- "nVert!]Yers^!mikroskop!!
- Laminer!akml!kabin!
- Steril!mikroplak!!
- Wd2zm!çapnda!poroziteye!sa_ip!selüloz!asetat!membran!steril!Ziltreleme!ünitesi!
- Leig_ton!Veya!e$de&er!tüpler!

Reaktifler:!

- BGM!deVaml!]eontinous^!_üere!serisi!]BuZZalo!Green!Monkey!Kidney^!!
- Steril!antibiyotik!solüsyonu!!
- Üretme!]gro}t_^!Vasat!!!
- "dame!Vasat!!
- Saym!için!ortam!!
- Steril!tripsin!solüsyonu!EDYA!!
- FosZatla!tamponlanm$!tuzlu!solüsyon!!
- Mayer!yöntemiyle!solüsyonda!femalum!!
- Eozin!solüsyonu!!
- Metanol!!
- Mutlak!Etanol!!
- U6o!Etanol!
- TWo!Etanol!
- Kloridrik!alkol!solüsyonu!!
- Yoluen!!

5." !#lem"#ekli"

5.1.!Virüslerin!cam!yünü!üzerindeki!konsantrasyonu!

5.1.1.!Cam!yününün!yo$unla#trlmas!

- 5W!gram!eam!yünü!tartlr!Ve!3!e$it!parçaya!ayrlrk!
- 3!parça!ayr!ayr!distile!suyun!içerisine!yerle$tirilirk!
- 1.inei!parça!42!mm!çapndaki!kartere!yerle$tirilir!Ve!Wd5ggem3!!orannda!yo&unla$tr%

lrk!
- Kalan!iki!parça!için!ayn!i$lem!tekrarlanr.!

5.1.2.!Cam!yününden!olu#an!filtrenin!sterilizasyonu!

- 2WW!ml!fbl!solüsyonu!1!molgl!yaplarak!eam!yünü!Ziltresinin!sterilizasyonu.!
- 5WW!ml!distile!suyla!duruluma.!
- Da_a!sonra!4WW!ml!NaOfhn!1!molgl!yaplmas.!
- Nötr!bir!yap!elde!edilene!kadar!steril!distile!suyla!durulanmas.!

5.1.3.!Cam!yünü!üzerinde!konsantrasyon!

- bam!yünü!kartu$unun!dikey!olarak!braklmas.!
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- 1WW!lgsaat!debili!basnçla!su!numunesi!Ziltrelemesi.!

Açklama:""

Konsantrasyon"safhasndan"sonra,"cam"yünü"filtresi"kuru"braklmamaldr""""."Cam"yünü"
hacmine"e#it"veya"daha" fazla"hacimde"analiz"edilmi#" su"numunesinin"kartu#un" içerisinde"
muhafaza"edilmesine"özen"gösterilir."

5.1.4!Virüslerin!elüsyonu!!

Elüsyona!ba$lamadan!önee\!!

- bam!yünü!Ziltresi!kurutulmadan!kartu$un!içerisindeki!atk!su!_aemi!elimine!edilirk!
- bam!yünü!kartu$unun!üzerine!dik!$ekilde!elüsyon!solüsyonundan!3WW!ml!i_tiVa!eden!

bir!kap!yerle$tirilirk!
- Konsantreyi!almak!için!eam!yünü!kartu$unun!altna!steril!bir!toplama!$i$esi!yerle$tiri%

lirk!
- Alta!yerle$tirilen!toplama!$i$esindeki!eluatn!üçte!birini!alaeak!$ekilded!elüsyon!solüs%

yonu!yer!çekimiyle!yaVa$ça!aktlr.!Elüsyon!solüsyonunun!eam!yünü!Ziltresinden!geçi%
$inin!ba$lamasyla!birlikted!özellikle! renkli!olmayan! ilk!mlhler!olmak!üzered!kartu$tan!
akan! sVnn! tamam! alnr.! En`eksiyon! durdurulur! Ve! bir! dakikalk! durma! süresinee!
gözlem!yaplr.!!

- Elüsyon! solüsyonunun! 2.inei! çeyre&i! için! i$lem! tekrarlanr.! Son! Zraksiyon! eam! yünü!
Ziltresinden!_zlea!geçmi$tir.!!!

Açklama:""

Elde" edilen" eluatn" (1.inci" konsantre)" muhafaza" edilmesi" için" manyetik" kar#trc"
üzerinde,"3"mol/l"HCI"ile7,2±0,1"pH"oranyla""nötralize"edilir""

5.1.5.!"kincil!konsantrasyon!

- Manyetik! kar$tre! üzerinde! 3!molgl! fbI! ile! 3d5sWd1! pf! oranyla! ! 1.inei! konsantre!
asitlenir.!

- Bir!saat!boyunea!ortam!seakl&nda!tepkimeye!braklr.!!
- 45!dakika!boyunea!konstre!4nb!!35!WWW!ms%�!�de!santriZü`e!edilir\!yüzeydekiler!elimine!

edilir!Ve!çökelti!asgari!_aemi!1.inei!konsantrenin!ba$langç!_aeminin!1g5Whsine!tekabül!
eden!sodyum!mono_idrogenoZosZat!solüsyonuyla!alnrk!

- pf!dengesi!1!molglfbL!Veya!1!molgl!NaOf!iled!7d2!s!Wd1!oranna!getirilir.!

5.1.6.!Bakteri!ve!mantarlarn!dekontaminasyonu!

- 2!mlhlik! steril! boVine! serum! ]dana! serumu^! solüsyonu! ile! Wd2! zmhlik! selüloz! asetat!
membrandan!nötralize!edilmi$!konsantre!Ziltre!edilir.!!
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5.1.7.!Konsantrelerin!muhafaza!edilmesi!!

- Birineil!konsantre!ile!ikineil!konsantred!inokülasyondan!önee!4nbs3nb!seaklkta!en!Zaz%
la!4T!saat!boyunea!mu_aZaza!edilebilir!Veya![!2W!nb!dereeede!bir!ay!boyunea!dondu%
rulabilirlerk!

- Dondurulmu$!olan!_er!bir!konsantrenind! çözülmelerinden!en! Zazla!4! saat! içerisinde!
_üerelere!inokülasyonlarnn!yaplmas!gerekmektedir.!!

5.2.!Virüslerin!tayini,!saym!ve!karakterizasyonu!

5.2.1.!"nokülasyon!!

- Eagle!temel!ortamndan!]MEM^!en!az!o1Whluk!bir!ölçü!son!konsantreye!eklenirk!!
- Son!konsantrasyonun!kar$m!25!zlgkuyueuk!olaeak! $ekilde!mikroplakann!en!az!4W!

kuyueu&a!da&tlrk!
- 175! zlgkuyueuk! orannda! BGM! _üere! süspansiyonu! konsantreyi! içeren! kuyueuklara!

da&tlrk!
- füeresel! tabakann! ]monolayer^! durumuna! göred! mikroplaklar! 5%T! ! gün! boyunea!

37nbs1nb!seaklkta!inkübasyona!braklrk!
- "nkübasyon!dönemi!boyunea!mikroplaklar!_er!gün!gözlemlenir!Ve!sitopatik!etki!göste%

ren!besiyerleri!tespit!edilir.!!

Açklama:""

E&er"ekilen"bütün"kuyucuklar"pozitif"ise,"5%8"günden"önce"inkübasyon"durdurulmaldr.""

5.2.2.!Pasajlama!

- "nkübasyondan!sonrad!mikroplaklar!3!kere!%2Wn!dereede!dondurulup!3!kere!çözdürü%
lürlerk!

- fer!kuyueuk!içeri&inin!25!zlhsi!steril!bir!$ekilde!yeni!mikroplaklara!transZer!edilirk!!
- Kuyueuklarn!_er!birine!_üere!süspansiyonundan!175zl!da&tlrk!!
- 7!gün!boyunea!37nbs1nb!seaklkta!inkübasyona!braklrk!
- Mikroplaklar! günlük!olarak! gözlemlenir! Ve! sitopatik!etki! gösteren! kuyueuklar! tespit!

edilirk!
- "kinei!pasa`n!inkübasyonundan!sonra!ayn!i$lem!tekrarlanr.!!

Açklama.:""

Bu"ekimin"amac"a#a&daki"#ekildedir:"

- 1.inei!Ve!2.inei!pasa`!esnasnda!ortaya!çkan!sitopatik!etkiler!konZirme!edilirk!
- Mu_temel!toksik!etki!azaltlr!]Viral!olmayan!sebepten!kaynaklanan!lezyonlarn!_üere!

tabakasnda!ortaya!çkmas^k!!
- YaVa$!ço&aland!1.inei!inokülasyon!Ve!1.inei!pasa`lama!esnasnda!gözle!görülür!sitopatik!

etki!yaratmam$!olan!Viral!partiküllerin!ortaya!çkarlmas!sa&lanr.!
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5.2.3.!Virüslerin!saym!

- Mikroplakann!inkübasyonundan!sonra!]3.üneü!pasa`!2.inei!ekim^d!!inoküle!edilmi$!ku%
yueuklarn!saySeaklkna!konZirme!edilmi$!pozitiZ!kuyueuklarn!says!oranlanr.!!

5.2.4.!"zole!edilmi#!virüslerin!karakterizasyonu!

5.2.4.1.!Lamelli!tüplere!geçi#!!

- BGM! _üereleri! deney! günü! konZlüan! bir! örtü! elde! edeeek! $ekilde! Leig_ton! tüpleri!
içinde!eam!lameller!üzerinde!üretilirk!

- Üretme!Vasat!dökülürk!
- fer!pozitiZ!kuyueuktan!1WW!zlgtube!orannda!inoküle!edilirk!
- UW!dakika!boyunea!37nbs1nb!seaklkta!inkübasyona!braklrk!
- "dame!ortamndan!1!ml!eklenirk!
- 37nbs1nb!seaklkta!inkübasyona!braklrk!
- Sitopatik!etkilerin!ortaya!çkmas!mikroskopla!günlük!olarak!gözlemlenir.!!

5.2.4.2.!Hücrelerin!sabitlenmesi!!

- Bir! sitopatik! etki! yeteri! kadar! geli$mi$! ised! _üeresel! tabaka! kültürünün! yüzeyindeki!
maddeler!elimine!edilipd!XBS!ile!durulanrk!

- 3W! dakika! boyunea!metanol! ile! sabitlenird! der_al! boyanr! Veya! ! olmamas! _alinde!
oTWhlik!etanol!içerisinde!mu_aZaza!edilir.!!

5.2.4.3!Hücrelerin!boyanmas!

füeresel!tabaka!srasyla!a$a&daki!i$lemlerden!geçmektedir\!!!

- Akan!suda!5!kere!Ve!da_a!sonra!distile!suda!bir!kere!ykanrlark!!
- 2W!dakika!boyunea!_emalum!banyosuna!batrlp!da_a!sonra!durulanrlark!
- pembe!renk!elde!edilene!kadar!klori_idrik!alkol!ile!Zarklla$trlrlark!
- musluk!suyuyla!4!kere!durulanrlar!Ve!preparat!maVi!renk!olana!kadar!yakla$k!3W!da%

kika!boyunea!ortam!seakl&nda!braklrlark!
- 1W!dakika!boyunea!eozin!banyosuna!batrlr!Ve!_zlea!distile!su!içerisinde!ykanrlark!
- Ard$k! olarak! 2h$er! dakika! boyunead!oTWd!oUW! orannda!metanollü! banyod!mutlak!

etanol!banyosu!Ve!son!olarak!toluen!banyosu!içerisine!batrlrlark!
- ortam!seakl&nda!kurutulurlar.!

Boyanmadan!sonrad!sitopatik! leziyonlarn!mikroskopla! ineelenmesi!tespit!edilen!Virüsle%
rin!ailesinin!belirlenmesini!sa&lamaktadr.!!

Bir!enteroVirüsün!in!Vitro!_üeresel!kültürler!üzerindeki!sitopatik!etkisid!_üereler!düzeyin%
de!çekirde&i!sk$tran!sitoplasmik!eozinoZil!inklüziyonla!karakterize!edilmektedirler.!!!
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5.3.!Enterovirüslerin!saym!

Karakterizasyondan! sonrad! inoküle! edilmi$! kuyueuklarn! saysna! konZirme! edilmi$!
]enteroVirüslerin!karakteristik!sitopatik!etki!yaratan^!pozitiZ!kuyueuklarn!says!oranlanr!!

6." Hesaplama""

6.1.!"zole!edilmi#!virüslerin!saym!

aX!Y!UW%451!Standardnn!ekinde!Verilen!yazlm!]program^!arael&ylad!ml!olarakd!ekilmi$!
toplam!_aeim!için!En!Muhtemel!!Sitopatik!Ünite!Says!]MXNbU^!_esaplanr.!

6.1.1.!1.inci!konsantrenin!bir!fraksiyonunun!alnmasyla!virüslerin!saylmas!!

1.inei!konsantrenin!MXNbUhsü!!MXNbU1!Ve!2.!inei!konsantrenin!MXNbUhsü!de!MXNbU2.!

Sonuçlar!a$a&da!belirtilen!durumlara!göre!iZade!edilmelidir\!

r!MXNbU2!*!MXNbU1!

Sonuç!ori`inalde!litre!olan!su!numunesinin!_aeminde!bulunan!sitopatik!ünite!says!olarak!
iZade!edilmektedir!]yani!MXNbU2^.!

r!MXNbU1*!MXNbU2!

Sonuç!ori`inalde!litre!olan!su!numunesinin!_aeminde!bulunan!sitopatik!ünite!says!olarak!
iZade!edilmektedir!]yani!MXNbU1^.!

6.1.2.!1.inci!konsantrenin!bir!fraksiyonunun!alnmadan!virüslerin!saylmas!!

Sonuç!ori`inalde!litre!olan!su!numunesinin!_aeminde!bulunan!sitopatik!ünite!says!olarak!
iZade!edilmektedir!]yani!MXNbU2^.!

6.2.!"zole!edilmi#!enterovirüslerin!saym!

Yazlm! arael&ylad!ekilmi$! konsantrenin! tamam! içind!ml!olarak!MXNbUhsü!_esaplanrk!
yaplan!_esapta!sadeee!enteroVirüslere!tekabul!eden!MXNbUhlerin!mu_asebesi!yaplr.!!

Sonuçlar! ori`inal! su! numunesinin! _aeminde! bulunan! litre! olarak! sitopatik! ünite! says!
olarak!iZade!edilmektedir!!

7."Kontrol"

Uygulanan!kontroller!a$a&da!yer!almaktadr!Ve!talimatlarla!açklanmaldr\!

iKullanlaeak!beeZ!e|traet!]s&r!özütü^!konsantrasyonunun!kontrolüj!

ifüere!süspansiyonunun!konsantrasyonun!kontrolü!]BGM^!i!
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iNumune!alma!materyali!dekontaminasyonunun!kontrolüj!

8"Standarta"kyasla"farkllk"

Standardn"talimat" Laboratuvarda"
gerçekle#tirilen"

Do&rulama"

! YOK! !

3.3.6."Analizin"maliyeti""

150"%"200"€"aras"
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4."BÖLÜM"

K!MYASAL"ANAL!Z"

1." DEN!Z"SULARININ"ÖZELL!KLER!"

Yüksek!düzeyde!mineralli!sulardaki! ]u!5!ggL^!mikro%kirletieilerin!analiz!edilmesi!özellikle!
matris!etkisi!Ve!analiz!perZormansnn!azalmas!nedeniyle!oldukça!zordur.!

Bunun!d$nda!kimi!parametrelerin!analizi!]ilgili!tüzüklerde!da_a!yüksek!de&erlerde!belir%
tilmi$!olan!parametreler! için^!Ve!özellikle!_assas!olarak!nitelendirilebilen!kimi!teknikler!sra%
snda! ]IbX%MS^! numunelerin! seyreltilmesinin! d$ndad! Zarkl! ön! artmlarn! da! uygulanmas!
gerekir.!!

Yaplaeak! ön! yo&unla$trma! i$lemi! $elat! olu$turueu! bir! reçine! kolonundan! geçirilerek!
gerçekle$trilir.! Bu! ön! artm! a$amasdad! zorunlu! olarak! kalibrasyon! Ve! kör! analiz! yaplarak!
kontroller!yaplmaldr.!!

XolarograZi! gibi! standartla$trlm$! alternatiZ!metotlara! ba$Vurulmas! öngörülebilird! bu!
yolla!numunelerin!tuzlulu&una!ba&l!]DIN!standard^!matris!etkileri!ortadan!kaldrlabilir.!

2." TAY!N"ED!LECEK"ELEMENTLER"

2.1." Çözünmü#" florür," klorür," nitrit," ortofosfat," bromür," nitrat" ve" sülfat"
iyonlarnn" sv" iyon" kromotografisi" ile" tayini" (TS" ISO" 10304%1:" Az"
kirlenmi#"sular"için"metot)"

2.1.1." Amaç"

Bu!kimyasal!parametreler!sularn! `eokimyasal!açdan!tanmlanmasna!Ve!baz!zirai!ya!da!
eVsel!kirliliklerin!kayna&nn!ara$trlmasna!yardme!olmaktadr.!Miktar!yüksek!bu!anyonla%
rn!ara$trlmas! sularn! kimyasal! yaplarna! ili$kin!bilgilerin! toplanmasna! Ve! insani! tüketim!
amaçl!sularn!içilebilirlikleri!açsndan!standartlara!uygunlu&unu!denetlenmesini!amaçlamak%
tadr.!
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2.1.2." Kapsam"

falk! sa&l&!açsndan!bu!anyonlarn!kullanm! sularnda!Var!olmas! saknea! te$kil!etme%
mektedir.!"nsani!tüketim!amaçl!sulardaki!iyonlardan!Zlorür!için!1.5!mggLd!nitrat!için!5W!mggLd!
nitrit!için!W.1!mggLd!sülZat!için!25W!mggL!de&erlerini!a$mamaldr.!

Bu!iyonlar!ile!ilgili!ara$trmalard!zararl!ot!Ve!_a$ereleri!im_a!eden!ilaçlarn!neden!oldu&u!
sulardaki! `eokimyasal! kayna&! Ve!özellikle!nitratlarn!neden!oldu&u!enZeksiyon! kaynaklarn!
belirlemeye! Ve! bu! bile$enleri! im_a! ederek! ya! da! koruma! önlemleri! alarak! kirlili&in! önüne!
geçmeyi!amaçlamaktadr.! !

2.1.3." "Standartlar"

cözünmü$! Zlorürd!klorürd!nitritd!ortoZosZatd!bromürd!nitrat!Ve! sülZat! iyonlarnn! sV! iyon!
kromotograZisi!ile!tayini!]YS!ISO!1W3W4%1\!Az!kirlenmi$!sular!için!metot^!

2.1.4. "Prensip"

"yonlarn!ayrm!sV!kromotograZ!yöntemi!ile!ayrma!kolonlar!kullanlarak!yaplr.!Durgun!
Zaz!olarak!dü$ük!kapasiteli!anyon!de&i$triei!Ve!eluent!olarak!zayZ!monobazik!Ve!dibazik!asit%
lerin! tuzlarnn! sulu! çözeltileri! kullanlr.! Yespit! i$lemi! yaygn! olarak! kullanlan! iletkenlik!
dedektörü!ile!yaplr.!

Numune"alma"ve"hazrlanmas"

Numunelerd!polietilen!kapl!ya!da!deiyonize!suyla!çalkalanm$!XYFE!kapl!$i$elere!alnr.!!

Numune!analize!kadar!4!nb!%!6!nbhye!so&utulmu$!kapal!bir!alanda!$ktan!uzak!olarak!bek%
letilir.!Numune!laboratuVara!geldikten!sonra!membran!Ziltreden!]göz!açkl&!W.45!zm^!süzü%
lerek! anyonlarn! partikül!madde! üzerinde! adsorpsiyonu! Veya! bakteriyel! geli$me! nedeniyle!
anyonlarn!dönü$ümü!önlenir.!Membran!kullanld&nda!numunenin!kirlenme!riskini!önlemek!
için! numune! süzüntüsünün! ilk! ksm! atlr.! E&er! nitrit! tayini! yaplaeak! ise! $i$eler! tamamen!
doldurulur.!

" Kalibrasyon"ve"do&rulama"

- Kalibrasyon!çözeltilerinin!_azrlanmas\!!

Florürd!nitritd!ortoZosZatd!bromürd!nitratd! klorür! Ve! sülZat! iyonlarnn! tayini! için! 1WWW!
mggL!ana!stok!çözeltisinden!Zlorürd!nitritd!ortoZosZat!Ve!bromür!iyonlar!için!W.1!mggL![!1!mggL!
aral&ndad!nitratd!klorür!Ve!sülZat!iyonlar!için!1!mggL![!1W!mggL!aral&nda!kalibrasyon!çözelti%
leri!_azrlanr.!!

Kalibrasyon"e&risinin"hazrlanmas"

"çerisinde! körd! kalibrasyon! çözeltilerinind! kontrol! çözeltilerinind! numunelerin! Ve! _er! 1W!
numune! için! kontrol! noktalarn! içeren! ölçümlerin! yapld&! bir! analiz! serisi! _azrlanr.!fer!
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anyonun! miktar! tayini! için! _azrlanan! standart! serinin! konsantrasyonlarna! kar$lk! gelen!
okumalardan!anyonlarn!miktar!belirlenir.!!!

Analiz"

- Standartlarn!Ve!numunelerin!en`ekte!edilmesi!
- "yon!kromotograZisi!ile!iyonlarn!ayr$trlmas!
- "letkenlik!dedektörü!ile!tarama!
- Analitik!ayrm!gerçekle$tirme\!kalibrasyond!körd!kontrol!noktalard!numune!

Bile#enlerin"tanmlanmas"

!"yonlar!kolonda!alkonma!sürelerine!göre!tanmlanr."

Hesaplama"ve"sonuçlarn"ifade"edilmesi""

Sonuçlar!mggL!olarak!iZade!edilir.!

2.1.5." "Kalite"i#lemi:"YÖNTEM!N"!$LEY!$!"

0."De&i#iklikler"

De&i$iklik\!Basitle$tirilmi$!yazm!

1." Yöntem"

Uygulama"alan"
Yöntemd!yer!alt! sularnda!Ve! insani! tüke%
tim!amaçl!sularda!bulunan!bu!anyonlarn!
tayininde!kullanlr.!!

Referans"standartlar"
%ISO!1W3W4%1d!YS!EN!ISO!1W3W4%1!!
Di&er"yöntemler:"
%Nitratg!nitrit\!EN!!ISO!13365!]sürekli!ak$^"
%Nitrat\!ISO!7TUW%3!]Spektrometrik!yöntem!^!"
%SülZat\!ISO!22743!]sürekli!ak$^"
%Klorür\!EN!!ISO!156T2!]sürekli!ak$^""

Muhafaza"
%!Xolietilen!ya!da!XYFE!kapl!$i$eler!kullan%
lr.!
%Göz! açkl&! W.45! zm! olan! membran!
Zilitreden!!süzülür.!

Analizden"önce"muhafaza"süresi"
%Numune!almndan!sonra!mümkün!olan!en!ksa!
sürede!analiz!edilir.!
%4n!b![!6!nb!arasndaki!seaklkta!mu_aZaza!edilir.
%Kör!_azrlanr.!
%Xeriyodik!olarak!$i$enin!kontaminasyonu!kör!ile!
kontrol!edilir.!

Muhafaza"scakl&"
Numuneler!so&uk!akümülatörlü!izoterm!konteynrlarla!Veya!"!1Wnbhdeki!so&utulmu$!araçlarla!
ta$nmaldr.!!
!
LaboratVuara!getirildikten!sonra!analiz!edilene!kadar!5nb!s!3nb!Veya!4nb%6nb!arasndaki!seak%
lktaki!so&uk!odada!mu_aZaza!edilir.!
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Ölçüm"snr"
W.W5!ile!W.1!mggL!

Sonuçlarn"ifade"edilmesi"
mggL!

2.! Güvenlik"

GÜVENL!KÖNLEMLER! Standart!çözeltileri!Ve!reaktiZler!_azrlanrken!eldiVen!taklmaldr."
ATIKLAR" Kalibrasyon! sVlar! Ve! kromotograZik! ayr$m! reaktiZleri! özel! bir! i$%

lemle!im_a!edilmelidir."

3." "Amaç"(bkz."yukar)"

4." "Materyal,"reaktiflerler"

Araç"ve"gereçler"

!!!!!!%Xipetlerd!mikropipetlerd!etüVd!desikatörd!balon!`o`ed!W.45!zmh!lik!membran!Zilitred!polieti%
len!Ve!XYFEhden!yaplm$!numune!alma!$i$eleri!

!!!!!!%"lekenlik!dedektörlü!iyon!kromotograZi!ei_az!!

!!!!!!%Ayrma!kolonud!önkolon!

Reaktifler!

!!%W.1!zS!g!em!altnda!iletkenkenli&e!sa_ip!deiyonize!su!

!!%Gaz\!_elyum!

!!%1WWW!mggL!Zlorürd!klorürd!bromürd!nitritd!nitratd!sülZatd!ortoZosZat!içeren!ana!!!

!!!!standart!çözeltiler!

!%Genellikle!potasyum!karbonatg!potasyumbikarbonat!çözeltileri!

5." "Uygulama"

%Numuneler!göz!açkl&!W.45!zm!olan!membran!Ziltre!ile!süzülür.!

%KromotograZi!sisteminin!kullanm!ko$ullar!sa&lanr.!

%! "çerisinde!körd!kalibrasyon!çözeltilerinind!kontrol!çözeltilerinind!analizi!yaplaeak!numu%
nelerin!Ve!_er!1W!numune! için!kontrol!noktalarn! içeren!ölçümlerin!yapld&!bir!analiz!serisi!
_azrlanr.!!

%cal$ma!aral&na!uygun!5! ile! 1W! tane!kalibrasyon!çözeltisid!stok!çözeltiden!Veya!kar$k!
standart!çözeltiler!kullanlarak!_azrlanr.!fer!numune! için!uygun!kalibrasyon!e&risi!çizilerek!
ölçüm!yaplr.!
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6." "Kontrol"

Kalite!kontrolleri!a$a&da!belirtilmi$tir\!

%Kör!analizi!yaplr.!

%Numunenin!çal$ma!aral&!belirlenirk!numunenin!belirlenen!standart!aral&nda!oldu&u!
kontrol!edilir.!!

%Standart!aral&nda!bir!kontrol!çözeltisi!kullanlr.!Korelasyon!katsaysnn!kontrolü!yap%

lr%Numune!alm!için!kullanlan!$i$elerin!serilerinin!numaralandrma!kontrolü!yaplr.!

%Kolonda!iyon!ayrm!denetlenir.!

%Yukardaki!kriterlere!uyulmas!_alinde!iyonlar!kolonda!alkonma!sürelerine!göre!tanmla%
nr.!!

7." Hesaplama"ve"sonuçlarn"ifade"edilmesi"

Sonuçlar!mggL!olarak!iZade!edilir.!

8." Standartlara"göre"ayrm"

Standardn"
Öngördükleri"

Laboratuvarn"Yapt&"
De&i#iklikler"!

Do&rulama!

! Yok! !

2.1.6" "Analiz"Maliyeti"

30"€"ile"60"€"arasnda"

2.2." Fenol"!ndeksinin"Tayini"

YS!6227!ISO!643U"

2.2.1." Amaç"

Sanayi!alanlarndan!Veya!eVlerden!çkan!baz!kirletieilere!ba&l! Zenol!bile$iklerinin! tayini!
ile!insani!tüketim!amaçl!sularn!standartlara!uygunlu&unun!denetlenmesi!amaçlamaktadr.!
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2.2.2." Kapsam"

Ba$ka!kirlilik!parametrelerine!ba&l!Zenol!indeksi!içeri&inin!ölçümü!]Kimyasal!Oksi`en!"_ti%
yae%bODd!Yoplam!K`elda_l!Azotu%YKNd!Askdaki!Kat!Madde%AKM^!yaplr.!Fenol! tayini!eVsel!
atk!sularnda!bir!kirli&in!olup!olmad&n!Ve!içme!amaçl!kullanlmas!dü$ünülen!sulara!uygu%
lanan!i$lemlerin!etkili!olup!olmad&nn!göstermesi!açsndan!önemlidir.!!

2.2.3." Standartlar"

Fenol!indeksinin!tayini!YS!6227!ISO!643U!!

2.2.4." "Prensip"

Fenollerd!bakr!sülZatd!ortoZosZorik!asit!]pfv!1.5^!Ve!sodyum!klorür!Varl&nda!damtma!ile!
ayrlrlar.! Numuned! pf! U.1he! getirilird! ardndan! potasyum! Zerrisiyanür! Varl&nda! amino%4%
antipirin!ile!tepkimeye!sokulur.!!

KloroZormla!ekstrakte!edilmi$!renkli!kompleks!46W!nmhde!spektoZotometre!ile!ölçülür.!"

" Numune"alma"ve"hazrlanmas""

Numuneler!ta$ma!süresinee!!4!nb!%!6!nb!arasndaki!seaklkta!so&utulmu$d1!1!ggL!bakr!sül%
Zat!Varl&nda!Ve!ZosZorik!asit!]pf!v!4^!ortamnda!kapal!bir!alanda!$ktan!uzak!olarak!mu_aZa%
za!edilmelidir.!

" Kalibrasyon"ve"do&rulama""

W.W25!%W.5!mggL!Zenol!kalibrasyon!e&risine!göre!ölçüm!yaplr.!!

" Analiz"

Reaktifler:" ]ReaktiZlerin!konsantrasyonud!_azrlanaeak!kimyasaln! Zormül!yaps!Ve!kulla%
nm!süreleri!Verilmelidir^!

%Sodyum!klorür!]analitik!saZlkta^!

%KloroZorm!]analitik!saZlkta^!

%Minimum!o!T5hlik!ZosZorik!asit!!

%1WW!ggLhde!bakr!sülZat!çözeltisi!!

%Yampon!çözelti\!A$a&daki!kimyasal!bile$iklerden!Ve!bile$imden!olu$ur!

%34g!amonyum!klorür!]analitik!saZlkta^!

!!!!!!%2WWg!potasyum!sodyum!tartarat!!!
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%15!mL!amonyum!_idroksit!]analitik!saZlkta^!7WW!mL!suda!çözünürd!1WWW!!mLhye!
tamamlanr!Ve!amonyum!_idroksit!ilaVe!ederek!pfd!U.5he!ayarlanr.!!

%Xotasyum!Zerrosiyanürd!2W!ggLhlik!çözeltisi!

%Amino%4!antipirind!2W!ggLhlik!çözeltisi!

Uygulama"

5WW!mL!numune!alnr!Ve!pfh!1.5he!ayarlandktan!sonra!1!mL!bakr!sülZat!ilaVe!edilir!Ve!!!

destilasyon!yaplr.!

Destile!edilmi$!numune!üzerine!!

%1W!mLd!pf!U.5!olan!tampon!çözelti!ilaVe!edilir!!

%2!mL!amino%4!antipirin!!çözeltisi!ilaVe!edilir.!

%2!mL!potasyum!Zerrisiyanür!ilaVe!edilir!

%5!dakika!beklenir!da_a!sonrad!

Srasyla!5!mLd!3!mL!Ve!2!mL!kloroZorm!ilaVe!edilerek!çalkalanr.!

Bu!metotla!W.W25!mggL! ile!W.5!mggL! aral&nda! Zenol!ölçülebilmektedir.!Bu! aralkta!bir!
çal$ma! standart! serisi!_azrlanarak!ayn! i$lemler!yaplr!Ve!46W!nmhde! spektoZotometre! ile!
ölçüm!yaplr.!

Kör!deneyi!yaplr.!

Hesaplama"ve"sonuçlarn"ifade"edilmesi""

Sonuçlar!mggL!olarak!iZade!edilmektedir.!

2.2.5." Kalite"i#lemi:"YÖNTEM!N"!$LEY!$!""

0."De&i#iklikler"

De&i$iklik\!Basitle$tirilmi$!yazm!

1"Yöntem"

Uygulama"alan"
Bu! yöntemd! Wd5%WdW25! mggL! aral&nda!
Zenol!tayininde!kullanlmaktadr.!!

Referans"standartlar""
%!YS!6227!ISO!643U!!!!!
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Muhafaza"
%bam!$i$ede!mu_aZaza!edilmelidir.!!
%1ggL!bakr!sülZat!ilaVe!edilir!Ve!asitlik!pf!v!
4!olaeak!$ekilde!ayarlanr.!

Analizden"önce"muhafaza"süresi"
"
%4[!6!nb!arasndaki!seaklkta!mu_aZaza!edilir.!
%Numune!almndan!sonra!mümkün!olan!en!ksa!
sürede!analiz!edilir.!
!

Muhafaza"scakl&"
Numuneler!so&uk!akümülatörlü!izoterm!konteynrlarla!Veya!"!1Wnbhdeki!so&utulmu$!araçlarla!
ta$nr.!!
LaboratuVara! getirildikten! sonra! analiz! edilene! kadar! 4nb%6nb! arasndaki! seaklktaki! so&uk!
odada!mu_aZaza!edilir.!

Ölçüm"snr"
!W.W25!mggL!Fenol!

Sonuçlarn"ifade"edilmesi"
mggL!

2." Güvenlik"

GÜVENL!K"ÖNLEMLER!:" Standart!çözeltiler!Ve!reaktiZler!_azrlanrken!eldiVen!taklmaldr.!

ATIKLAR" Kalibrasyon! sVlar! Ve! kromotograZik! ayr$m! reaktiZleri! özel! bir!
i$lemle!im_a!edilmelidir.!

3"Prensip"(Bkz."yukar)"

4." Malzeme,"reaktifler"

Araç"ve"gereçler"

- W.1!mghlik!_assasiyete!terazi!!
- Damtma!ei_az!!
- Küçük!kapakl!$i$e!!
- UV!SpektroZotometre!
- 1W!Veya!5W!mmhlik!kuVars!küVet!

5." Kontrol""

Bo$!bir!deneme!yaplr.!!

Damtma!ile!Zenollerin!düzgün!almnn!kontrolü!sa&lanr.!

6." Hesaplama"ve"sonuçlarn"ifade"edilmesi"

Sonuçlar!mggL!Zenol!olarak!iZade!edilir.!



! 57! Yüzme!Sular!El!Kitab!

7."Standartlara"göre"ayrm"

Standardn"
Öngördükleri"

Laboratuvarn"Yapt&"
De&i#iklikler"!

Do&rulama!

! Yok! !

2.2.6."Analiz"Maliyeti""

10"€"ile"20""€"aras"

2.3." Civa"Tayini"

2.3.1." "Amaç"

Sulardaki!Varl&!W.1zggL!seViyesinde!olup!yüzey!sularnda!W.1hden!1!zggLhye!kadar!eiVa!bu%
lunabilmektedir.!biVa!Ve!bile$ikleri! insan! için!ze_irleyieidir! ]özellikle!de!eiVann!bakteriler! ile!
de&i$ikli&e!u&ramasndan!kaynaklanan!metil%eiVa^.!Bu!element!sulak!ortamda!organizmalarda!
Ve!besin!zineiri!boyunea!birikir.!

2.3.2." Kapsam"

Bu!metotd!sularda!bulunan!eiVann!tayinini!kapsar.!

Avrupa"Birli&i"De&eri:!1µg/L!

DSÖ"Klavuz"de&er:!1!µg/L!

ABD:!2!µg/L!

Do&al"Mineral"Kaynak"Sular"!çin"Avrupa"Birli&i"Snr"De&eri:"1!µg/L! !

2.3.3." Standartlar""

biVann!uçueulu&u!Ve!di&er!elementler!ile!etkile$mesinden!dolay!bir!çok!önlem!alnmas%
n!gerektirmektedir.!Günümüzde!kullanlan!çal$ma!yöntemleri!ile!kesin!Ve!güVenilir!sonuçlar!
Ve!analitik!de&erlendirmeler! için!numunenin!reaktiZlerden!arndrmad!malzemenin!temizlen%
mesid!numunelendirme!gibi!mu_aZaza!ko$ullar!önemlidir.!biVa!bile$iklerinin!tamamen!ayr$%
mas!için!belli!bir!süre!gerekmektedir.!Az!miktarda!eiVa!içeren!numunelerde!güVenilir!sonuç%
lar!elde!etmek!için!kullanlan!reaktiZlerin!azami!saZlk!dereeesinde!olmalar!çok!önemlidir.!!

So&uk"Buhar"ile"Atomik"Emilim"Spektrometresi""

EN"1483."

Ölçüm"Snr:"Wd1!zggL!"

Dalga"Boyu:"253d7!nm."
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Standart!EN!1233Thye!uygun!olarak!amalgam! ile!zenginle$tirilerek!kullanlabilir.!Bu!yön%
tem! ile!çok!dü$ük!miktarlarda!yani!W.W1!zggL!seViyesinde!ölçüm!yaplabilmektedir.!Bir!ya!da!
iki!de&erlikli!eiVak!kalay!klorür!]Snbl2^!Veya!asidik!ortamda!sodyum!tetra!_idroborat!]NaBf4^!
reaktiZi! ile!metalik!eiVa!Zormuna! indirgenir.!Kapal!bir!kapta!toplanan!eiVa!oda!seakl&ndaki!
bir! gaz! akm! ile! atomik! absorpsiyon! spektroZotometresinin! absorpsiyon! ölçme! _üeresine!
gönderilir!Ve!253.7!nm!dalga!boyunda!absorbans!ölçülür.!Deney!çözeltisinin!absorbans! ile!
eiVa! miktarlar! bilinen! kalibrasyon! çözeltilerinin! absorbanslar! kar$la$trlarak! numunenin!
eiVa!konsantrasyonu!ölçülür.!

!nterferanslar"

Xlastik!malzemelerden!eiVa!bu_ar!yaylabildi&i!için!malzeme!seçiminde!bu!durum!göz!önün%
de!bulundurulmaldr.!Uçueu!organik!maddeler!UVhde!absorpland&!için!eiVa!ile!kar$trlabili%
nir.! Bu! yüzden! organik! maddeleri! indirgemek! için! potasyum! permanganatgpotasyum!
peroksidisülZat! kullanlr.!Ultrasonik! yöntem! ile! organik!maddeleri! indirgemek! için! otoklaV!
Veya!mikrodalga!kullanlr.!Yükseltgen!Zazlas!amonyum!_idroksi!klorür!ile!indirgenir.!

Floresan"Atomik"Spektrometresi""

EN"13506"ve"ISO"17582."

Ölçüm"Snr:"0.01!µg/L!"

Dalga"Boyu:"253.7!nm"

2.3.4." Prensip"

Deney!numunesi!brom!çözeltisi!ile!indirgenir.!Analizden!önee!askorbik!asit!ilaVe!edilerek!
brom!Zazlas!ortamdan!uzakla$trlr.!Numunede!bulunan!eiVa!]II^d!kalay!]II^!klorür!taraZndan!
eiVa!bu_arna! indirgenir!Ve!argon!akm! ile! çözeltiden! sürüklenir.!Numunedeki!nem! sürekli!
gaz!akm!ile!uzakla$trlr.!biVa!bu_arlar!Zloresan!atomik!spektrometre!ile!tespit!edilir.!!

!nterferanslar""

Floresan!_üeresinde!su!Veya!aerosol!bu_ar!Ve!çözünmü$!gazlar!atomik!Zloresans!sinyali%
nin!zayZlamasna!Ve!yok!olmasna!neden!olur.!!

cözünmü$!gazlar! indirgenme!eVresinde!su!bu_ar! ise!gaz!Vektöründen!_idroskopik!kat%
man!arael&! ile!uzakla$trlr.!biVa! ile!etkile$en!sülZürd! iyodür!Ve!bromür!anyonlar!beklenen!
sinyalin!zayZlamasna!neden!olur.!Bunun!yannda!altnd!gümü$!Ve!platin!gibi!soy!metaller!eiVa!
bu_ar!ile!amalgam!olu$turarak!sinyalin!zayZlamasna!neden!olur.!

Floresan!atomik!spektrometre!yönteminde!uçueu!organik!maddeler! interZeransa!yol!aç%
mazlar.!
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" So&uk"Buhar"ile"Atomik"Emilim"Spektrometresi"

"ndirgen!olarak!kalay!klorür!Ve!sodyum!tetra!borat!kullanlr.!Bir!Ve!iki!de&erlikli!eiVa!asitli!
ortamda!element!_aline! indirgenir.!cözelti!_alinde!olan!eiVad!gaz!akm! ile!ölçüm!_üeresine!
ta$nr.!

" Floresan"Atomik"Spektrometresi"

Deney!numunesi!brom!çözeltisi!ile!indirgenir.!Brom!çözeltisi!eiVa!Ve!tüm!organik!eiVa!tü%
reVleri!çözüeüsü!olarak!bilinmektedir.!!

Analizden!öneed!brom!Zazlas!askorbik!asiti!ile!ortamdan!uzakla$trlr.!!

Numunede!bulunan!eiVa!]II^d!kalay!]II^!klorür!taraZndan!eiVa!bu_arna!indirgenir!Ve!argon!
akm! ile!çözeltiden!sürüklenir.!Numunedeki!nem!sürekli!gaz!akm! ile!uzakla$trlr.!biVa!bu%
_arlar!Zloresan!atomik!spektrometre!ile!tespit!edilir.!

Numune"alma"ve"hazrlanmas"

biVa!analizi!yaplmadan!önee!numune!nitrik!asitli!ortamda!_azrlanan!potasyum!dikromat!
çözeltisi! ile!sabitlenir.!Numuneye!potasyum!dikromat!çözeltisinin! Zazlas! ilaVe!edilir.!Numu%
nede!potasyum!dikromat!çözeltisinin!göstergesi!olan!sar!turuneu!renk!belirsiz!ise!biraz!da_a!
ilaVe!edilir.!!

Kalibrasyon"ve"do&rulama"

Ölçüm!limitinden!itibaren!uygulama!sa_asnda!kalibrasyon!Ve!do&rulama!yaplr.!

"Kalibrasyon"e&risinin"hazrlanmas""

Kalibrasyon! çözeltileri!numunedeki! eiVa!konsantrasyonunu!de! içine!alaeak! $ekilde! stok!
çözeltiden!seyreltilerek!_azrlanr!Ve!en!az!be$!noktada!kalibrasyon!e&risi!çizilir.!

Analiz""

Analizler!belli!yöntemler!kullanlarak!uygun!aletler!ile!gerçekle$tirilir.!

Hesaplama"ve"sonuçlarn"ifade"edilmesi""

!Sonuçlar!zggL!fg!olarak!iZade!edilir.!

2.3.5." Kalite"i#lemi:"YÖNTEM!N"!$LEY!$!"

0."De&i#iklikler"

De&i$iklik\!Basitle$tirilmi$!yazm!



Yüzme!Sular!El!Kitab! 6W!

1"Yöntem"""

Uygulama"Alan""
Yöntemd! yeralt! Ve! insani! tüketim! amaçl! sularda!
eiVa!tayininde!kullanlr.!

Referans"standartlar!
%EN!14T3!
%!EN!135W6!Ve!ISO!175T2!

Muhafaza""
Numuneler! XE! $i$elere! alndktan! sonra! analitik!
saZlktaki! nitrik! asit! ile! asitlendirilerek!mu_aZaza!
edilir.! Nitrik! asitin! asitli&i! standarttan! standarda!
de&i$ti&i!_alde!genelikle!oW.5!Veya!o1dir.!Numu%
neler!pf!v!2!olaeak!$ekilde!asitlendirilir.!
!

Analiz"öncesi"muhafaza"süresi""
5nbs3nb!azami!1!ay!!
%Kör!analiz!yaplr!
%#i$ede!bir!kontaminasyon!olup!olmad&!
kontrol!edilir."

Muhafaza"scakl&""
Ya$ma!"!1Wnbhde!so&utulmu$!araç!Veya!so&uk!depolamal!izotermik!kap!ile!yaplr.!!
LaboratuVara!gelindi&i!andan!analize!kadar!5nb!s!3nhde!so&uk!odada!mu_aZaza!edilir.!

Ölçüm"snr""
WdW1%Wd1!zggL!!

Sonuçlarn"ifade"edilmesi"
zggL!!

2." Güvenlik""

GÜVENL!K"ÖNLEMLER!! Standart!çözeltiler!Ve!reaktiZler!_azrlanrken!eldiVen!taklmaldr."
ATIKLAR" Kalibrasyon! sVlar! Ve! kromotograZik! ayr$m! reaktiZleri! ! özel! bir!

i$lemle!im_a!edilmelidir.!

3." Prensip"(bknz."Yukar)""

4." Malzeme,"reaktifler""

!Malzemeler!

Aletler"

- Atomik!so&uk!bu_ar!emilimi!spektrometresi!]Dalga!Boyu\!253.7!nm^!
- Floresan!atomik!spektrometresi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]Dalga!Boyu:"253.7!nm^!

Reaktifler!

- Deiyonize!su!!
- Nitrik!asit!]Analitik!saZlkta^!
- Xotasyum!dikromat!!
- Brom!
- Askorbik!Asit!!!
- Kalay!]II^!klorür!
- 1ggL!fg!ana!stok!çözeltisi!
- fg!ara!stok!çözeltisi!!
- Kalibrasyon!çözeltileri!
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5."Uygulama"""

! Numunelerd!kör!Ve!kontrol!çözeltilerini!_azrlanr.!
! 1W!numunede!bir!kontrol!noktas!olu$turulaeak!$ekilde!bir!seri!_azrlanr.!

6."Kontrol""

Uygulanan!kalite!kontrollerine!a$a&da!yer!Verilmi$tir\!

! Kör!analiz!kontrolü!yaplr.!
! Miktar!tayin!limit!sinyalinin!kontrolü!yaplr.!
! Kalibrasyon!e&risinde!ba&msz!bir!çözelti!ile!bir!kontrol!noktas!belirlenir.!!
! Kalibrasyon!e&risinin!e&iminin!kontrolü\!korelasyon!katsays.!!
! Numune!i$lemlerinde!kullanlan!_er!yeni!$i$e!ön!kontrolden!geçirilir.!!

7."Hesaplama"ve"sonuçlarn"ifade"edilmesi"

Sonuçlar!zggL!fg!olarak!iZade!edilir.!

8."Standartlara"göre"ayrm"

Standardn"
Öngördükleri"

Laboratuvarn"Yapt&"
De&i#iklikler"!

Do&rulama!

! Yok! !

2.3.6." Analiz"Maliyeti"""

5"€"ile"15"€"arasnda"

2.4"Yüksek"Derecede"Uçucu"Halojenli"Hidrokarbonlarn"Tayini""

(Gaz" kromotografisi" metodu" ISO" 10301" /" TS" 9266:" Headspace" Gaz""
Kromotografisi"Metodu)"

2.4.1." Amaç"

Yüzey! Ve! yer! alt! sularnda!birçok!_alo`enli!uçueu!_idrokarbon! türü!organik!bile$ik!bu%
lunmu$tur.! Su! kaynaklarnn! bazlarnda! bulunan! _alo`enli! _idrokarbonlar! sanayi! alannda!
kullanlmaktad!kimileri!ise!eVsel!atklardan!kaynaklanmakta!ya!da!!sularn!klorlanmas!srasn%
da!ortaya!çkabilmektedirler.!

Bu!maddeler!!insanlarn!çeVredeki!Zarkl!aktiVitelerine!ba&l!olarak!ortaya!çkarlar!]atk!su%
lard! de$ar`lard! su! depolarndaki! kaçaklard! _aVa! yolu! gibim^!Bu! analizd! insani! tüketim! amaçl!
sularda!ya!da!bu!sularn!üretilmesi!amaeyla!kullanlaeak!sularda!_alo`enli!uçueu!bile$iklerin!
olmad&ndan!emin!olunmas!amaeyla!yaplr.!
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2.4.2."Kapsam""

Bu! bile$enlerden! bazlard! mu_temel! kansero`en! maddeler! olarak! snZlandrlrlar\!!
Bromodiklorometand! karbon! tetraklorürd! kloroZormd! 1d2%dikloroetand! 1d3%! dikloropropend!!
diklorometan!Ve!tetrakloroetilen!sürekli!olu$an!baz!maddelerdir.!!

AVrupa! yasalarnead! içme! sularndak! tri_ametanlar! ]kloroZorm! {! bromoZorm! {!
dibromoklorometan! {! bromodiklorometan! t! 1WW! zggL^d! 1d2%! dikloroetan! ]3! zggl^! Ve!
tetrakloroetilen!Ve!trikloroetilen!]1W!zggL^!olarak!belirlenmi$tir.!!

Bu!bile$enler! için!yaplan!ara$trmad!sularda!bulunabileeek!zararl!ot!Ve!_a$ereleri! im_a!
eden! ilaçlarn!neden!oldu&u!kirlerin!kaynaklarn!belirlemeyi!Ve!bu!bile$enleri!elemeyi!ya!da!!
koruma!önlemleri!alarak!kirlili&in!önüne!geçmeyi!amaçlamaktadr.!

2.4.3." Standartlar""

Yüksek!dereeede!uçueu!_alo`enli!_idrokarbonlarn!tayini!

]ISO!1W3W1\!gaz!kromotograZi!yöntemi^!!!

2.4.4."Prensip"

- Birinei!yöntem\!SVg!sV!ekstraksiyon!Ve!gaz!eVreli!kromotograZi!ile!analizi!

Yüksek!dereeede!_alo`ene!edilmi$!uçueu!_idrokarbonlar!organik!bir!çözüeüde!çözülür.!
Da_a!sonra!solüsyond!elektron!yakalayan!bir!dedektör!ya!da!uygun!ba$ka!bir!dedektör!
yardm!ile!gaz!kromotograZi!ile!analiz!edilir.!

- "kinei!yöntem\!_eadspaeeli!gaz!kromotograZi!yöntemi!

Numunelerd!alnan!numunenin!miktar!g!_aVa!miktar!bilgisi!Verilmi$!mü_ürlü!$i$elere!
alnr.!#i$e!slard!belirlenen!denge!ko$ullarnda!kalmas!için!termostatl!bir!sistem!içe%
risinde!5Wnb!Ve!TW!nb!arasnda!mu_aZaza!edilmelidir.!

Numune!alma!$i$elerinde!suyla!dengeli!bulunan!gaz!kromotograZisiyle!yaplan!analizd!
elektron!yakalayan!bir!dedektör!ya!da!uygun!ba$ka!bir!dedektör!kullanlarak!gerçek%
le$tirilir.!

Numune"alma"ve"hazrlanmas"

SV%!sV!ekstraksiyon!yöntemi!

- fer_angi!bir!_aVa!bo$lu&u!brakmadand!politetraZloroetilen! ]XYFE^!septum!dona%
tml!eam!$i$eler!doldurulmaldr.!

- Oksidan!a`an!bulunmas!_alinde!Zazladan!bir!sodyum!tiyosülZat!ilaVe!edilir!

feadspaee!yöntemi!!
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Numunler!XYFE! septumlu! sk$trma!kapak! sistemli! 15!ml!eam! $i$elere!alnr.!Doldurma!
seViyesi!i$aretlenmelidir!Ve!tüm!$i$eler!için!ayn!olmaldr.!YaVsiye!edilen!en!dü$ük!miktar!1W!
ml!dir.!

- fer!nokta!için!iki!numune!alnr.!
- Oksidan!a`an!bulunmas!_alinde!Zazladan!bir!sodyum!tiyosülZat!ilaVe!edilir!
- Erimi$! karbon! dioksitli! zengin! gaz! sular! olmas! _alinded! sodyum! karbonat! ilaVe!

edilir.!

Kalibrasyon"ve"do&rulama"

A$a&da!Verilen!bilgiler!genel!ölçüm!aral&n!yanstmaktadr.!Dolaysyla!_er! iki!yöntem!
arasnda!tayin!snr!açsndan!bir!seçim!yaplrken!da_a!detayl!bilgi!için!YS!U266!g!ISO!1W3W1he!
baklmaldr.!!

SV%!sV!ekstraksiyonu!yöntemi!

- Ölçüm!yöntemi\W.WW1!mggL![W.5!mggL!aral&nda!
- asetond!pentan!ya!da!_ekzandaki!W.5!ggL!de&erindeki!stok!çözeltiler!

feadspaee!yöntemi!!

- Ölçüm!yöntemi\!!!W.WW1!mggL![W.5!mggL!aral&nda!
- Asetond!metanol!ya!da!dimetilZormamitteki!stok!çözeltiler!
- ReZerans! maddeleri\! Diklorometand! kloroZormd! karbon! tetraklorürd! dikloro%1d1!

etand!dikloro%1d2!etand!trikloro%1d1d1!etand!trikloro%1d1d2!etand!dikloro%1d1!etilend!eis%
dikloro%1d2!etilend! trans%dikloro%1d2!etilend! trikloroetilend! tetrakloroetilend!dikloro%
1d2! propand! dikloro%1d3! propand! eis{trans%dikloro%1d3! propilend! dibromometand!
tribromometand! dibromo%1d2! etand! bromoklorometand! bromodiklorometand!
dibromoklorometand!triZloro%1d1d3!etan.!

Kalibrasyon"e&risinin"hazrlanmas"

Kalibrasyon!alan!a$a&daki!solVentlerden!birinin!içerisindeki!yakla$k!1ggl!stok!çözeltiden!
ba$lanarak!_azrlanr\! !feadspaee!yöntemi! için!asetond!metanol!ya!da!dimetilZormamitd!sV%
sV!ekstraksiyon!yöntemi!için!pentand!_ekzan!ya!da!aseton.!

Analiz"

- Analitik! seri!olu$turulurken!_eadspaee!yöntemi!kullanlaeaksa! 1W!mLhlik!numune!
alm! $i$eleri!numune!almndan!sonra!do&rudan!alanda!kapatlr!ya!da!sV![!sV!
ektstraksiyon!metodu! uygulanaeaksa! numuneler! ekstraksiyonda! kullanlaeak! or%
ganik!solVentin!içerisine!ilaVe!edilir.!!

- fer!bir!on!numuneden!sonra!_azrlanan!kalibrasyon!çözeltilerinden!birisi!]kontrol!
noktas^!okutulur.!



Yüzme!Sular!El!Kitab! 64!

Bile#enleri"tanmlanmas""

- Bile$enler!alkonma!zamanlarna!göre!belirlenirler!Ve!do&ruluklar!elektron!yaka%
layan!dedektörde!oldu&u!gibi!klasik!dedektördeki!ikinei!kolon!üzerinde!yaplan!bir!
analizle!de!do&rulanr.!

- Bile$enlerd!kütle!spektrometri!ile!tarama!yaplmas!_alide!alkonma!zaman!Ve!küt%
le!spektrumlarna!]3!te$_is!iyonu^!göre!belirlenirler.!!

Hesaplama"ve"sonuçlarn"ifade"edilmesi"

"ç! Veya! d$! ! standart! yöntemine! dayanarak! kalibrasyon! e&risi! olu$turulduktan! sonra!
kantiZikasyon!yaplr.!

Sonuçlar!zggL!olarak!iZade!edilir.!

ciZt!tarama!durumundad!en!dü$ük!sonuç!seçilir.!

2.4.5." Kalite"i#lemi:"YÖNTEM!N"!$LEY!$!"

0."De&i#iklikler"

De&i$iklik\!Basitle$tirilmi$!yazm!

1."Yöntem"

Uygulama"alan"
Wd1[! 1WW! zggL! de&erine! kadar! en! yüksek!
konsantrasyonlarda! kalnt! brakan! sular!
kapsayan!su!çe$itlerinin!tamamdr.!
Yöntemd! _alo`enli! _idrokarbonlarn! belir%
lenmesinde!uygulanabilir.!
"ç!bir!standardn!kullanlmas!taVsiye!edilir!

Referans"standartlar!
%!ISO!1W3W1!
Di&er!yöntemler\!!
%!ISO!156TW!]YasZiye!Ve!ayrma^!
%!ISO!11423%1!]_areketsiz!_eadspaee^!

Muhafaza"
%!XYFE!kapl!su!geçirmez! tpal!oturtulmu$!
kapak! sistemli! küçük! numune! alma! $i$esi!
ya!da!oturtulmu$!eam!tpal!eam!$i$eler!
%! feadspaee! yöntemi! için! karbon! dioksit!
Varl&!_alinde!potasyum!karbonat!ilaVesi!
%! Kalnt! oksidan! Varl&! _alinde! sodyum!
tiyosülZat!ilaVesi!
%!feadspaee!yöntemi! için!_er!analiz! için!2!
numune!alnr.!

Analizden"önceki"muhafaza"süresi"
%!5nbs3nb!!de!2!gün!
%!Su!geçirmez!$i$ede!5nbs3nbhde!mu_aZaza!edilir!
%!Açk!_aVa!numune!alm!ön!görülür!
%!Kör!çal$mas!yaplmaldr!

Muhafaza"scakl&"
Nakil!süresi!boyunea\!"!1Wnb!so&utulmu$!so&uk!akümülatörlü!e$it!seaklkta!araba!ya!da!kon%
teynrda!ta$nmaldr.!
LaboratuVarda!analiz!edilineeye!kadar\!!5nb!s!3n!so&uk!oda!
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Ölçüm"snr"
Elektron!yakalaye!dedektör!ile!bulunan!bile%
$enlere!göre!W.1!zggL�!den!1WW!zggL�!ye.!

Sonuçlarn"ifade"edilmesi"
zggL!

2." Güvenlik"

GÜVENL!K"ÖNLEMLER!:!!
!

Standart!çözeltileri!Ve!reaktiZler!_azrlanrken!eldiVen!taklmaldr."

ATIKLAR":" Kalibrasyon! sVlar! Ve! kromotograZik! ayr$m! reaktiZleri! özel! bir!
i$lemle!im_a!edilmelidir.!

3."Amaç"(bkz."yukar)"

4."Malzeme,"reaktifler"

Malzeme"

Araç!ve!gereçler!

Özellikle\!Manyetik!kar$tred!pipetlerd!tutma!ma$asd!isk$trmaj!kapakl!1W!ml!numune!
alma!$i$eleri!ya!da!oturtulmu$!tpal!numune!alma!$i$eleri\!

- Yermostat!mekanizmal!otomatik!_eadspaee!doza`!sistemi!ya!da!gaz!geçirmez!st%
labilir!2.5!ml!ya!da!5!ml!saymal!kapasiteli!en`eksiyon!$rnga!!

- Dedektörlü! gaz! kromotograZi\! Elektron! yakalaye!dedektör! ya!da! kütle! spektro%
metresi!

- "nee!boru!kolonlar\!Örne&in!DB5d!uzunluk\!3W!metred!çap\!W.25!mmd!Zilm!kalnl&\!
W.25!zm!ila!1!zm!

- 5W!zl!Ve!1WW!zl!en`eksiyon!$rngalar!

Reaktiflerler!

- Deiyonize!su!]falo`enli!solVentleri!içermedi&inden!emin!olunmaldr^!
- Gaz\!Azotd!_elyum!
- Standart!maddeler!
- Kalibrasyon!standartlarn!_azrlanmasnda!kullanlansolVentler\!DimetilZormamit!

ya!da!aseton!ya!da!metanol!

5.Uygulama""

SV%sV!ekstraksiyonyöntemi\!

Ekstraksiyon! solVenti! sk$trma! kapakl! ya!da! roda`l! eam! $i$enin! içerindeki!numuneye!
konabilir.!!

bi_az!$artlar!uygun!_ale!getirilir.!
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Analitik!aral&nd! standart! solüsyonlarnd!ekstraksiyon!Verimi!kontrol!noktasnnd!kontrol!
solüsyonlar!ölçülerid!analiz!edileeek!numunelerded!1W!numunenin!tamamndan!kontrol!nok%
tasn!kapsayan!analitik!bir!seri!_azrlanr.!

fer!bile$en!için!iç!ya!da!d$!standart!modu!kullanlarak!kalibrasyon!e&risi!çizilir!Ve!miktar!
tayini!yaplr.!

feadspaee!yöntemi\!

bi_az!$artlar!sa&lanr.!!

Analitik!aral&nd! standart! solüsyonlarnd!ekstraksiyon!Verimi!kontrol!noktasnnd!kontrol!
solüsyonlar!ölçülerid!analiz!edileeek!numunelerded!1W!numunenin!tamamndan!kontrol!nok%
tasn!kapsayan!analitik!bir!seri!_azrlanr.!

fer!bile$en!için!iç!ya!da!d$!standart!modu!kullanlarak!kalibrasyon!e&risi!çizilir!Ve!miktar!
tayini!yaplr.!

6.Kontrol"

Geçerli!olan!kalite!kontrolleri!a$a&dakilerdir\!

- Kontaminasyon!meVeudiyetinden!emin!olunan!bir!ortamda!numune!alm!yaplr%
kend!alanda! ikinei!bir!numune!da_a!alnarak!kör!analizler!yaplr!böylelikle!da_a!
sonra!suda!saptanabileeek!kirletieilerin!çeVresel!ko$ullardan!de&il!suyun!kendisin%
den!kaynakland&ndan!emin!olunmaldr.!

- #i$elerin!Ve!laboratuVar!ortamnn!kontamine!olmad&ndan!emin!olunmaldr.!
- Ekstraksiyonda!kullanlan!solVentlerin!kontamine!olmad&ndan!emin!olunmaldr.!
- En!alt!miktar!tayin!snrnda!ei_azn!do&ru!çal$abildi&inden!emin!olunmaldr.!!!
- Kalibrasyon!serisinden!ayr!içeri&i!bilinen!bir!solüsyon!ile!okumalar!kontrol!edilir.!
- Kalibrasyon!do&rusunun!e&iminin!denetlenmesi\!Stabilited!korelasyon!katsays!

ck$!zamanlarna!göre!bile$enler!saptanr!Ve!Zarkl!özellikteki!ikinei!bir!kolon!üzerinde!
en`eksiyon!yaplarak!elektron!yakalaye!dedektör!arael&yla!bile$enlerin!çk$!zaman%
lar!tekrardan!kolon!üzerinde!teyit!edilir.!!

7."Hesaplama"ve"sonuçlarn"ifade"edilmesi"

Miktar!_esab! iç!ya!da!d$!standart!modu!kullanlarak!olu$turularak!kalibrasyon!e&risin%
den!ba$lanarak!gerçekle$tirilir.!

Sonuçlar!zggL!olarak!iZade!edilir.!

ciZt!tarama!durumundad!en!dü$ük!sonuç!seçilir.!
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""""8."Standartlara"göre"ayrm"

Standardn"
Öngördükleri"

Laboratuvarn"Yapt&"
De&i#iklikler"!

Do&rulama!

! Yok! !

2.4.6."Analiz"Maliyeti"

50"€"ile"120"€"arasnda"

2.5."Hidrokarbonlarn"Tayini"

fidrokarbonlarn!belirlenmesi! ]ISO!U377%2\!fidrokarbonlarn! tayini! %!Bölüm!2\!SolVentli!
ayr$m!yöntemi!Ve!gaz!eVreli!kromotograZi!yöntemi^!!!

2.5.1" Amaç"

fidrokarbon!tayinid!kromotograZik!alkonma!zamanna!göre!b1W%b4W!aral&nda!düz!zin%
eirli!ya!da!dallara!ayrlm$!alkanlar!belirlenir.!Bu!yöntem!ile!yeraltd!yerüstü!Ve!da&tm!sular%
na!bula$m$!olan!petroller!belirlemektedir.!fidrokarbonlarn!neden!oldu&u!su!kirlili&i!çe$itli!
kaynaklara!ba&ldr\!Depolamad! yük! ta$ma! tanklarndaki! szntlard! yeralt! Ve! yerüstü! sular!
kirlenmelerinin! birço&ud! boru! _atlarndaki! szmalard! _idrokarbon! ya! da! yakt!maddelerinin!
depolama!tanklarndand!sanayi!atklarnn!depolanmasndan!ya!da!bo$altlmasndan!kaynak%
lanmaktadr.!Sanayi!Ve!eVsel!atklar!da!kirlilik!kayna&!olu$turmaktadr.!

2.5.2."Kapsam"""

Bu!bile$enler!için!yaplan!ara$trmalard!zararl!ot!Ve!_a$ereleri!im_a!eden!ilaçlarn!neden!
oldu&u!su!kirliliklerinin!kayna&n!belirlemeyi!Ve!bu!bile$enleri!yok!etmeyi!ya!da!koruma!ön%
lemleri!alarak!kirlili&in!önüne!geçmeyi!amaçlamaktadr.!

UT!gT3gbE!numaral!yönergede!bu!parametre!ile!ilgili!bir!de&er!bulunmamaktadr.!

2.5.3." Standartlar"

fidrokarbonlarn!belirlenmesi! ]ISO!U377%2\!fidrokarbon!tayini! %!Bölüm!2\!SolVentli!ayr%
$m!yöntemi!Ve!gaz!eVreli!kromotograZi^!!!

2.5.4." Prensip"

Suda!bulunan!_idrokarbonlar!_ekzand!pentan!ya!da!kaynama!noktas! ! ! ! ! !36!nb!Ve!6U!nb!
arasnda!olan!_idrokarbon!kar$m! ile!ayr$trlr.!Ayrm!sa&layan!maddeler!Zlorosil!üzerinde!
artmla!ayr$trlr.!fidrokarbonlard!aleV! iyonla$tre!dedektör!bulunduran!gaz!kromotograZi!
ei_aznn! kolon! ksmna! en`ekte! edilir.!Nieelendirmed! n%dekan! Ve! n%tetrakontan! arasndaki!
yüksekliklerinin!toplam!yüzölçümünün!_esaplanmasyla!Ve!özellikle! iki!ya&!mineralini! içeren!
iç!standartl!katkyla!gerçekle$tirilir.!
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Numune"alma"ve"hazrlanmas"

Numuneler!XYFE!kapl!su!geçirmez!tpal!1! litrelik! $i$elere!ya!da!roda`l!1Lhlik!ka_Verengi!
eam! $i$elere!alnr.!fidroklorik!asitle!pf!2hnin!altnda!oluneaya!kadar!numune!asitlendirilir.!
Nakil!süresi!boyunead!5! nb%3nb!arasndaki!seaklklarda!so&utulmu$!kapal!bir!alandad! $ktan!
uzak!olarak!korunmaldr.!Mu_aZaza!süresi!en!Zazla!dört!gündür.!!

Kalibrasyon"ve"do&rulama"

- Ölçüm!aral&\!W.2!mggmL![!1.W!mggmL!!
- Ekstraksiyon!için!kullanlan!solVenteki!ana!stok!çözelti!]_ekzand!pentan!ya!da!kay%

nama!noktas!36!nb!Ve!6U!nbhe!arasnda!olan!_idrokarbon!kar$m^!
- Ekstraksiyon!solVenti\!b1W!Ve!b4W!n%alkanlar!içeren!solVentler!
- Standart!maddeler\! Standartta! belirtilmi$! olan! iki! çe$it!mineral! ya&nn! kar$m!

]dizel!yakt!{!ya&lae!ya&^!
- n%alkan!standart!kar$m\!b1W!%!b4W!arasnda!olan!n%alkanlar!

Kalibrasyon"e&risinin"hazrlanmas"

Kalibrasyon!çözeltileri!ana!stok!çözeltiden!ba$lanarak!_azrlanr.!!

Analiz"

- Asitleme! ile!numunenin!ön! i$lemid!magnezyum!sulZat!eklenmesi!Ve!numune!alm!
$i$esindeki!solVentle!ekstraksiyon!i$lemi!yaplr.!

- SolVentin!geri!alnmas!
- Ekstre! edilmi$!maddenin! artlmas! Ve! artm! yaplan! ekstre! edilmi$!maddenin!

konsantre!edilmesi!
- AleV!iyonla$tre!dedektör!içeren!gaz!kromotograZisi!ile!tayin!yaplr!
- Analitik!seri!_azrlanr\!standartlard!kör!analizlerd!kontrol!noktalard!numuneler!

Bile#enlerin"tanmlanmas""

- !b1W!Ve!b4W!arasnda!bulunan!n%alkanlar!belirlenen!analitik!ko$ullarda!kolonda!al%
konma!sürelerine!göre!tanmlanr.!

Hesaplama"ve"sonuçlarn"ifade"edilmesi"

Sonuçlar!mggL!olarak!iZade!edilir.!

2.5.5." Kalite"i#lemi:"YÖNTEM!N"!$LEY!$!"

0."De&i#iklikler"

De&i$iklik\!Basitle$tirilmi$!yazm!
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1"Yöntem"

Uygulama"alan"
Yöntemd! içme!sularnad!yer!alt!sularna!Ve!
_idrokarbon! de&eri! W.1! mggL! olan! yüzey!
sularnn!tayinide!kullanlr.!!
Yöntemd!karbon!says!n%b1W%b4W!arasnda!
olan! _idrokarbonlarn! belirlenmesine! kul%
lanlr.!
!Mineral!ya&larnda!_idrokarbonlarn!belir%
lenmesinde!kullanlmaz.!!

Referans"standart!
%!ISO!U377%2!!

Muhafaza"
%! XYFEhden! yaplm$! su! geçirmez! tpal! ya!
da! roda`l! 1! litrelik!ka_Verengi!eam!numu%
ne!$i$elerine!alnr.!
!

Muhafaza"süresi"
%! fidroklorik! asit! ilaVe! edildikten! 5nbs3nb�de! 1!
gün!Veya!en!Zazla!!4!gün!kararldr.!!
%!Kör!analiz!ile!izleme!yaplr.!
%! #i$elerden!bir!bula$ma!olup!olmad&! izlenme%
lidir.!!

Muhafaza"scakl&""
Ya$ma!"!1Wnbhde!so&utulmu$!araç!Veya!so&uk!depolamal!izotermik!kap!ile!yaplr.!!
LaboratuVara!gelindi&i!andan!analize!kadar!5nb!s!3nhde!so&uk!odada!mu_aZaza!edilir.!

Ölçüm"snr"
W.1!mggL!

Sonuçlarn"ifade"edilmesi"
mgg!L!

2." Güvenlik"

GÜVENL!K"ÖNLEMLER! Standart!çözeltiler!Ve!reaktiZler!_azrlanrken!eldiVen!taklmaldr.!

ATIKLAR" Kalibrasyon! sVlar! Ve! kromotograZik! ayr$m! reaktiZleri! özel!bir! i$%
lemle""""im_a!edilmelidir.!

3."Prensip"(bkz."yukar)"

4."Malzeme,"reaktifler"

Araç!ve!gereçler!

Dönerek!çal$an!bu_arla$trelar!ya!da!ayarlanm$!bu_arla$trma!sistemlerid!yüksek!_zda!
manyetik! kar$trelard! pipetlerd! aktarma! için! ampullerdartma! kolonlard! su! geçirmez! tpal!
XYFE!kapl!numune!$i$eleri!ya!da!roda`l!kapakl!numune!$i$eleri\!

- AleV!iyonla$mal!dedektör!bulunduran!!gaz!kromotograZi!ei_az!
- "nee!kolon\!Uzunluk\!15!%!3W!md!çap\!W.25!mmd!Zilm!kalnl&\!W.1!ile!W.25!zm!
- b2Wgb4W!arasnda!alnan!sinyallerin!ayrlmasn!engelleyen!en`ektör.""
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Reaktifler!

- Deiyonize!su!
- Gaz\!felyumd!_idro`end!_aVa!
- Standart!maddeler!
- Ayr$m!solVentleri\!fekzand!pentand!petrol!eteri!
- Ayr$mn!Verimini!kontrol!etme!amaçl!su!ile!kar$abilen!solVentler\!aseton!
- Artma!için!ayr$trelar\!Florosild!stearildstearat!

5."Uygulama"

XYFE!kapl!su!geçirmez!tpal!1!litrelik!$i$elerde!ya!da!kapa&!roda`l!1Lhlik!ka_Verengi!eam!
$i$elerde!bulunan!_ekzand!pentand!petrol!eteri!ayr$m!solVenti!ile!gerçekle$tirilir.!

!Florosil!bir!kolon!üzerinde!ayr$m!solusyonlarnn!uzakla$trlmas!!

Ayr$an!maddeler!1!mLh!ye!kadar!konsantre!edilir.!

KromotograZi!sisteminin!kullanm!ko$ullar!sa&lanr.!

Analitik!aral&\!kalibrasyon!çözeltilerid!analiz!edileeek!numunelerd!1W!numuneden!sonra!
kontrol!noktasn!kapsayan!analitik!bir!seri!_azrlanr.!

fer!bile$en!için!kalibrasyon!e&risi!çizilir!Ve!nieelendirme!yaplr.!

6."Kontrol"

- %!Kör!analiz!
- %!Ekstraksiyon!geri!kazanm!kontrolü!!
- %!Florosilin!etkilili&ini!denetleme!
- %!cal$ma!aral&nn!belirlenmesi!!
- %Kontaminasyon!meVeudiyetinden!emin!olunan!bir!ortamda!numune!alm!yaplr%

kend!alanda! ikinei!bir!numune!da_a!alnarak!kör!analizler!yaplr!böylelikle!da_a!
sonra!suda!saptanabileeek!kirletieilerin!çeVresel!ko$ullardan!de&il!suyun!kendisin%
den!kaynakland&ndan!emin!olunmaldr.!

- %Kalibrasyon!e&risi!kontrol!edilmelidir\!Stabilited!korelasyon!katsays!
- %!Numune!almndan!önee!kullanlaeak!$i$elerin!temizliklerinin!denetlenmesi.!!

Yukardaki!kriterlere!uyulmas!_alinde!karbon!says!n%b1Wgn%b4W!olan!bile$en!Var!saylr.!

7."Hesaplama"ve"sonuçlarn"ifade"edilmesi"

Sonuçlar!mggL!olarak!iZade!edilir.!
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8."Standartlara"göre"ayrm"

Standardn"
Öngördükleri"

Laboratuvarn"Yapt&"
De&i#iklikler"!

Do&rulama!

! Yok! !

2.5.6."Analiz"Maliyeti"

50"€"ile"100"€"arasnda"

2.6." Mikrosistinlerin"Tayini"

Sv"Faz"Ekstraksiyonu"(SPE)"ayr#m"yöntemi"ve"ultra"viole"(UV)"taramayla"yük%
sek"performansta"sv"kromotografisi""

(ISO"20179:"SPE"ve"HPLC/"UV"yöntemi)"

2.6.1." Amaç"

Son!günlerde!biyolo`ik!toksinlerd!ara$trma!kurulu$larna!bilimsel!açdan!konu!olmaktadr.!
Özelikle!içme!sularnda!siyanotoksin!ya!da!siyanobakterilerinin!toksinlerine!ba&l!sa&lk!riskle%
rinin!ortaya!çkmasnda!önem!ta$maktadr.!

Siyanobakterilerd!Zazla!derin!olmayand! lkd!durgun!ya!da!_areketsiz!Ve!temel!besin!mad%
deleri!bakmndan!]azotd!ZosZord!m^!zengin!olan!sularda!geli$irler.!Siyano!bakterilerd!su!yüze%
yinde!maViye!çalan!ye$il!bir!inee!tabakann!olu$masyla!tannr.!füerelerin!ço&almas!için!uy%
gun!ortam!olmas!_alinde!çok!_zl!ço&alabilen!mikroorganizmalardr.!

Özellikle!yaz!dönemi!siyanobakterilerinin!endotoksinlerini!]mikrosistinler^!serbest!brak%
maya!elVeri$li!bir!ortamdr.!

!"nsani!kullanm!amaçl!sularda!LR! türü! ]Leueine!Argine^!mikrosistin! i$lenmemi$!sularda!
yosunlarn!ço&almasnn!bir!göstergesi!olarak!maksimum!1!zggL!olarak!belirlenmi$tir!!

Yatl!sularda!bulunan!baz!mikrosistinlerd!sinir!sistemini!Ve!karaei&eri!etkiler.!

2.6.2." Kapsam""

Bu!toksinlerin!sa&lk!riski!ta$masndan!dolayd!bu!parametrenin!analizi!ile!suyun!i$lenme%
si!srasnda!koruyueu!önlemler!alnmasn!gerektirir.!!

Fransahnn! AFFSSA! Enstitüsüd! insani! kullanm! amaçl! sularda! LR! türü! ]Leueine! Argine^!
mikrosistin!snr!de&erini!1!zggL!olan!taVsiye!etmektedir.!
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2.6.3." Standartlar"

Mikro!sistinlerin!Yayini\!SXE!ayr$m!yöntemi!Ve!ultra!Viyole!]UV^!dedektörlü!yüksek!per%
Zormansta!sV!kromotograZisi!!

]ISO!2W17U\!SXE!Ve!fXLbg!UV!yöntemi^!

2.6.4."Prensip"

Siyano! bakteri! içeren! su! numuneleri! öneeden! Ziltre! edilmelidir.! Biyomasd! bir! solVent!
]metanolgsu^!ile!ayr$trlr.!Ayr$m!Zilitrelenird!yo&unlu&u!azaltlr!Ve!numunenin!artlmas!ile!
kat%!sV!ayr$m!gerçekle$tirilir.!Süzülen!ksm!saZ!su!gibi!i$lenir.!

ce$me! sular! SXE! tekni&i! kullanlarak! zenginle$tirilir.! Mikrosistinlerd! oW.1! orannda!
triZloroasetik!asit!içeren!metanolgsu!]UW\1W^!kar$myla!SXE!kartu$undan!ayrlr.!

Mikrosistinlerin!miktard!23Unm�de!UV!dedektörlü!fXLb!ei_az!kullanlarak!belirlenir.!

Numune"alma"ve"hazrlanmas"

Numuneler!tamam!doldurulmu$!1WWW!mL�lik!ka_Verengi!eam!$i$elere!alnr.!Numunelerd!
numune!almndan!sonra!en!Zazla!4T!saat!içerisinde!Ve!analiz!edilmelidir.!Nakil!süresi!boyun%
ead!5!nbs3nbhde!so&utulmu$!kapal!bir!alandad!$ktan!uzak!olarak!korunmaldr.!

Kalibrasyon"ve"do&rulama"

- Kalibrasyon! aral&\!Metanolgsu! ]2W\TW^! kar$mndaki! çözeltide! W.2! zggmL! [! 3!
zggmL!aral&nda!

- Stok!çözelti\!Metanolgsu! ]2W\TW^!kar$mndaki!_er!bir!mikrosistinden! ]%LRd! %YRd! %
RR^!2.5!zggmL!

- Maddeler\!Mikrosistin%LRd!%YRd!%RR!

Kalibrasyon"e&risinin"hazrlanmas"

- Ana!stok!çözeltiden!ba$layarak!kalibrasyon!çözeltileri!_azrlanr.!

Analiz"

- Numunenin! ön! analizi! yaplr! ]W.45! zm�lik! Ziltreden! Zlitre! edilmesi! Ve! sodyum!
tiyosülZat!eklenmesi^d!Filtrasyon!i$leminden!sonra!elde!edilen!parçann!ultrasonik!
ayr$m!yaplr.!

- o! W.1! orannda! triZloroasetik! asit! içeren!metanolgsu! ]UW\1W^! kar$myla! ayr$m!
kartu$u!sudan!geçirilir.!

- W.45!zm!Ziltrede!elde!edilen!parçann!ayr$mnn!artlmas!gerçekle$tirilir.!
- fer!bir!parçann!UV!dedektörlü!yüksek!perZormansta!sV!kromotograZisi!ile!analizi!

yaplr!!
- Analitik!ayrm!gerçekle$tirme\!!standartlard!kör!analizid!kontrol!noktalard!numune!
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""""""""""Bile#enlerin"tanmlanmas""

- Bile$enlerd!kolonda!alkonma!süreleri!dikkate!alnarak!UV!spektrumlar!belirlenir.!
- fXLbgUV! yöntemine! bir! alternatiZ! olarak! kütle! spektrometrisi%fXLb! yöntemi!

kullanlmatadr.!!
- fXLbgUV!yöntemine!bir!alternatiZ!olarak!kütle!spektrometri! ile!çiZt!fXLb!kullanl%

maktadr.!

Hesaplama"ve"sonuçlarn"ifade"edilmesi"

Sonuçlar!zggL!olarak!iZade!edilir.!

2.6.5." Kalite"i#lemi:"YÖNTEM!N"!$LEY!$!""

0."De&i#iklikler"

De&i$iklik\!Basitle$tirilmi$!yazm!

1."Yöntem"

Uygulama"alan"
Yöntemd! içme! sularna! Ve! i$lenmi$! içme!
sularnda!mikro!sistinlerin! tayininde!kulla%
nlr.!
!

Referans"standartlar!
%!ISO!2W17U!
%!Di&er!yöntem\"
ISOgDIS! 2W17U\! Yüksek! perZormansta! sV!
kromotograZi! ]fXLb^! yöntemi! Ve! kütle!
spektrometri!]MSgMS^!tarama!

Muhafaza"
%! Numune! 1WWW! mL�lik! ka_Verengi! eam!
$i$elere!tamamen!dolaeak!$ekilde!alnr.!

Analizden"önce"muhafaza"süresi"
%!En!Zazla!4T!saatte!analiz!edilir.!
%!5nbs3nbhde!karanlkta!mu_aZaza!edilir!
!

Muhafaza"scakl&"
Ya$ma!"!1Wnbhde!so&utulmu$!araç!Veya!so&uk!depolamal!izotermik!kap!ile!yaplr.!!
LaboratuVara!gelindi&i!andan!analize!kadar!5nb!s!3nhde!so&uk!odada!mu_aZaza!edilir.!

Ölçüm"snr"
1!zggL!

Sonuçlarn"ifade"edilmesi"
zggL!

2." Güvenlik"

GÜVENL!K"ÖNLEMLER!:!! Standart!çözeltileri!Ve!reaktiZler!_azrlanrken!eldiVen!taklmaldr."

ATIKLAR:" Kalibrasyon! sVlar! Ve! kromotograZik! ayr$m! reaktiZleri! özel! bir!
i$lemle!im_a!edilmelidir.!

3." Amaç"(yukarya"baknz)"
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4." Malzeme,"reaktifler"

Araç!ve!gereçler!

Ultrasonik!banyod! ayr$trma! kartu$lard!bo$! ya!da!basnçl!mekanizmad! teZlon! yüzlü!bir!
eonta!takl!Vidayla!tpal!ka_Verengi!eam!numune!alma!$i$eleri!ya!da!roda`!kapakl!numune!
alma!$i$eleri\!!!!

- fXLb!sV!eVreli!kromotograZi\!UV!dedektör!Ve!kütle!spektrometresi!
- fXLb!ayrma!kolonu\!!Örne&in!b1T!eVresid!uzunluk\!25W!mmd!çap\!2!ile!4!mmd!dol%

durma!parçalarnn!boyu\!3!ila!5!zm!
- En`eksiyon!_alkas!!

Reaktifler!

- Deiyonize!su!
- Gaz\!_elyum!
- Standart!madde\!Mikrosistinler%LRd!%YRd!%RR!
- Elüsyon!solVentleri\!Metanolgsu!]2W\TW^!
- Bile$imin!SXE!adsorbent!eVresi!b1T!eVresi!
- Kontrol!amaeyla!suyla!kar$abilir!solVent\!Metanolgsu!]2W\TW^!

5." Uygulama"

Numune!göz!açkl&!W.45!zm!olan!Ziltreden!süzülür.!

b1T!biçiminde!kat!emilim!_alinden!sV!_ale!ayr$trlrk!da_a!sonra! ]2W\TW^!metanolgsu!
kar$m!ile!ykama!i$lemi!yaplr.!

]75\25^!metanolgsu!kar$myla!W.45!zm!zar!üzerinde!kalan!madde!ultrasonlardan!alnr!
Ve!ayr$m!b1T!üzerinden!SXE!ile!artlr.!

KromotograZi!sisteminin!kullanm!ko$ullar!sa&lanr.!

Analitik!aral&\!kalibrasyon!çözeltilerid!analiz!edileeek!numunelerd!1W!numuneden!sonra!
kontrol!noktasn!kapsayan!analitik!bir!seri!_azrlanr.!

Kalibrasyon!e&risi!çizilir!Ve!nieelendirme!yaplr.!

6." Kontrol"

Geçerli!olan!kalite!kontrolleri!a$a&dakilerdir\!

- !Kör!analiz!yaplr!
- !Ekstraksiyon!geri!kazanm!kontrolü!yaplr!
- !cal$ma!aral&!belirlenir!
- Kontaminasyon!meVeudiyetinden!emin!olunan!bir!ortamda!numune!alm!yaplr%

kend!alanda!ikinei!bir!numune!da_a!alnarak!kör!analiz!yaplr.!Böylelikle!da_a!son%
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ra!suda!saptanabileeek!kirletieilerin!çeVresel!ko$ullardan!de&il!suyun!kendisinden!
kaynakland&ndan!emin!olunmaldr.!

- Kalibrasyon!e&risi!kontrol!edilmelidir\!Stabilited!korelasyon!katsays!
- Yukardaki!kriterlere!uyulmas!_alinde!bir!bile$ik!meVeudiyeti!Var!kabul!edilir\!Bile%

$ikler! kolonda! alkonma! zamanlarna! Ve! UV! spektrumlarna! göre! saptanr.!!
fXLbgUV!yöntemine!bir!alternatiZ!olarak!kütle!spektrometrisi%fXLb!yöntemi!kul%
lanlr.!!

7." Hesaplama"ve"sonuçlarn"ifade"edilmesi"

Sonuçlar!zggL!olarak!iZade!edilir.!

8." "Standartlara"göre"ayrm"

Standardn"
Öngördükleri"

Laboratuvarn"Yapt&"
De&i#iklikler"!

Do&rulama!

! Yok! !

2.6.6."Analiz"Maliyeti"

1WW!�!ile!15W!�!arasnda!

3." D!'ER"ELEMENTLER"

15! #ubat!2WW6! tari_li!Ve!2WW6g7gbE!nohlu!direktiZin!Ek! III!adl!bölümünded!kirlilik!duru%
munda!pyüzme!sularn!Ve!yüzüeülerin!sa&lklarn!etkileyebileeek!kirlilik!kaynaklarnn!tespi%
tinin!Ve!de&erlendirilmesininj!yaplmas!öngörülmü$tür.!Bu!yüzme!sularnda!_er!türlü!kimya%
sal!elementin!aranabileee&i! $eklinde! yorumlanabilir.!Aneak!bununla!birlikted!düzenli!olarak!
yaplan!_iç!bir!kimyasal!analizin!olmad&!Ek!Ihde!belirtilir.!!!

Bu!ara$trmalara!ili$kin!bilgilerd!"nsani!Yüketim!Amaçl!Sular!El!Kitabnda!bulunmaktadr.!
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5."BÖLÜM"

KAL!TE"UYGULAMASI"/"AKRED!TASYON"

TS"EN"ISO"17025"referans"standard"uyarnca"akreditasyon"uygulamasnn"
olu#turulmas"ve"geli#tirilmesi"""

1." NEDEN"

1UUT!tari_li! "çme!Sular! ile! ilgili!AVrupa!DirektiZid!_er!üye!deVletteki! laboratuVarlarnd!za%
man!zaman!Sa&lk!Bakanl&!taraZndan!kabul!edilmi$!ba&msz!bir!kurulu$!taraZndan!kontrol!
edilen!bir!kalite!yönetim!Ve!kalite!gözetim!sistemine!sa_ip!olmalarn!öngörmektedir.!

Fransahdad!Sa&lk!Bakanl&!sa&lk!kontrolü!analizleri!gerçekle$tiren!laboratuVarlarn!akre%
dite!olmalar!gerekti&ine!karar!Vermi$tir.!!

Akreditasyond! laboratuVarlarn!baz!analizleri!gerçekle$tirmelerindeki!yeterliliklerinin!ba%
&msz!_ariei!bir!kurulu$!taraZndan!tannmasdr.!

Fransahdad!bOFRAb!tannm$!ba&msz!bir!akreditasyon!kurulu$u!olup!Yürkiyehdeki!dengi!
�hEuropean!Aeereditationhha!da!]AVrupa!Akreditasyon!Birli&i^!üye!olan!YÜRKAKhtr.!

Bu!kurulu$lar!deVletten!ba&mszdr!aneak!di&er!AVrupa!kurulu$lar!ile!bu!kurulu$larn!AV%
rupa!çapnda!tannmalar!için!AVrupa!Akreditasyon!Birli&ihne!üye!olmalar!gerekir.!

2." ÖNEM"

Akreditasyon! uygulamasnn! gerçekle$tirilmesid! laboratuVarn!mü$terileri! nezdinde! yet%
kinliklerinin!Ve!yeterliliklerinin!kabul!görmesini!sa&lamaktadr.!Bu!uygulama! laboratuVar!so%
nuçlarnn!kalitesinin!]güVenilirli&inin^!sa&lanmasnda!yararldr.!!

Bu! uygulama! bir! kalite! yönetimini! beraberinde! getirmektedirk! öneelikli! olarak!
organizasyonel!açdan!yönetime! ili$kin!$artlar!Ve!özellikle! laboratuVar!taraZndan!Verilen!so%
nuçlarn! güVenilirli&ini! sa&layan! teknik! $artlar! da! içermektedir.! Akreditasyonun! önemi\!
laboratuVarn!etkinli&inin!arttrlmasd!personelin!sorumluluklarnn!Ve!motiVasyonunun!artt%
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rlmas!ama!ayn!zamanda!di&er!ulusal!Veya!uluslararas! laboratuVarlar!nezdinde!tannmas%
dr.!

Akredite!laboratuVarlar!taraZndan!Verilen!sonuçlard!üzerinde!kar$la$trma!Ve!yorum!ya%
plmasn! sa&lamaktadr! ki! bunlarn! yaplmas! da! $arttr! ]özellikle! Zarkl! bölgelerdeki! suyun!
sa&lk!kalitesi!kar$la$trlmak!istenildi&inde!Ve!sa&lk!kontrolü!analizlerinde^.!!

Akreditasyon!uygulamalar!sürekli!iyile$tirme!süreçleri!içerisinde!olunmasn!sa&lamakta%
dr!ki!bu!da!laboratuVar!uygulamalarnn!düzenli!olarak!sorgulanmasna!olanak!Vermektedir.!!

LaboratuVar!sonuçlarna!Ve!sonuçlar!üzerindeki!_ata!nedenlerine!bakld&ndad!_atalarn!
çok!sayda!olabileee&i!görülmektedir!]Çizim!1^.!

! Numune! alma! esnasndaki! _atalar\! numunenin! bütünü! temsil! edebilmesid! numune!
alma!$i$elerid!alnaeak!tedbirlerd!numunenin!sa_ada!_azrlanmasd!

! LaboratuVar! a$amasndaki! _atalar\! numunenin! _azrlanmasndaki! _atalard! mikta%
rngdozun!belirlenmesinde!yaplan!_atalar.!

Çizim1hde!görüldü&ü!üzered!en!Zazla!_ata!örneklemeden!kaynaklanmaktadr.!fedeZd!ana%
lizin!amaena!uygun!temsili!bir!numune!elde!edilmesidir.!

!

Çizim"1:Numunenin"alnmasndan"sonuçlarn"teslim"edilmesine"kadar"olabilecek"hatalarn"nedenleri"

cizimde!örnekleme!köklerle!gösterilmi$tird!bu!analitik!zineirin!bütün!temelini!olu$turmak%
tadr.!"yi!bir!de&erlendirme!analiz!sonuçlarnn!do&rulu&una!ba&ldr.!fata!kaynaklark!



Yüzme!Sular!El!Kitab! 7T!

1.!Numune!alm!]neredend!_angi!saatted!_angi!$artlarda^k!!

%Ön!_azlk!]Asitlendimed!Zilitrasyond!alkalile$tirmed!rediksiyon^!!!

%Mu_aZaza!]Zamand!seaklkd!$k^!!!

2.!Analizde!_ata!kaynaklark!!

%Numunenin!_azrlanmas!]Solüsyon!eklemedkosantrasyond!mineralizasyon^!

%Analiz!]Metot!seçimidsinyallerin!ölçümüdkalibrasyon^!

3.!De&erlendirme!Kaynaklark!

%De&erlendirme!]"statistiksel!çal$mad!graZiklemed!korelasyon^!

%Sonuçlar!]fesaplamalar^!!

Dolaysyla! laboratuVarn! numunenind! do&ru! Ve! _atasz! bir! sonuç! Verene! kadar! bütün!
döngüsüne!_akim!olmas!$arttr.!Bunun! içind!örnekleme!Ve!numune!alma! i$lemlerine!_akim!
olunmas!gerekmektedir.!LaboratuVar! teslim!ald&!numunenin!bütün! tari_çesini!Ve! tabi! tu%
tuldu&u!numune!alma!ko$ullarn!bilmelidir.!!

Fransahdad!numuneleri!ço&unlukla! laboratuVar!almaktadr!aneak!baz!bölgelerded!numu%
ne!alma!i$lemlerini!ba&msz!kurulu$lar!yapmaktadr!Ve!bunlar!da!akredite!kurulu$lardr.!Ak%
redite!olmu$!bir!kurulu$!güVen!sa&lar!Ve!kendi!_atalarn!kendisi!bulabilir.!

Bu!konuda!uluslararas!düzeyde!reZerans!standartd!EN!ISO!17W25!standarddr!]Ülkemizde!
de!YS!taraZndan!yaynlanm$tr^\!

«"Deney"ve"Kalibrasyon""Laboratuvarlarnn"

Yeterlili&i"için""Genel"$artlar”"

Bu!standart!iki!$art!kapsamaktadr\!

! Yönetim!$artlard!
! Yeknik!$artlar.!

Kalite!güVeneesini!Ve!global!akreditasyonun! !olu$turulmas! içind! laboratuVar!kendine! $u!
sorular!sormaldr\!!!!

! Organizasyonum!etkin!mi?!
! Yerle$imd!çeVre!ko$ullar!Ve!mekanlar!tatmin!ediei!mi?!
! Xersonel!yetkin!mi?!
! Numunelerin! teslim! alnmasd!mu_aZazas! Ve! numunelerin! _azrlanmas! i$lemlerine!

_akim!olunuyor!mu?!
! Kullanlan!ei_azd!materyaller!Ve!reaktiZler!yeterli!mi?!
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! Kullanlan!!yöntemler!uygun!Ve!geçerlidonaylanm$!]Validasyon^!yöntemler!mi?!
! Sonuçlar!ne!$ekilde!yorumlanyor!Ve!nasl!iletiliyor?!

3." TS"EN"ISO"17025"STANDARDININ"$ARTLARI"

3.1." Yönetime"!li#kin"$artlar"

Bu!$artlar!ISO"9001"referans"standard"gere&i!kalite!yönetim!sistemiyle!ilgilidir.!!

Birinei!_edeZ!kendi!kendimize![!planlad!yapd!kaydet!Ve!sapmalar!Veya!uygunsuzluklar!tes%
pit!edildi&inde!_arekete!geç![!$eklinde!dü$ünerek!pyapt&n"yaz"ve"yazd&n"yapjhtr.!!

!Bu!süreçler!sürekli!iyile$me!süreeine!dayanmaktadr.!!

Akreditasyonun!$artlarndan!biri!de! laboratuVarn!taraZszl&n!kantlamas!Ve!mü$terile%
riyle!olas!çkar!çat$mas!içinde!olmad&n!ortaya!koymasdr.!!

Kalite!yönetim!sisteminin!en!uygun! $ekilde!yürütülmesi! içind! laboratuVara!bir!kalite!so%
rumlusu!atanmaldr.!Bu!ki$inin!ba$lea!sorumluluklar!$unlardr\!

! Kalite!sisteminin!genel!organizasyonunu!yapmakd!
! "zlemed!organizasyon!Ve!yazlm$!çe$itli!dökümanlar!yaymlamakd!
! Sistemin!geli$imi!_akknda!Yönetime!bilgi!Vermekd!
! Kalite!yönetim!sistemi!konusunda!!çal$anlar!e&itmekd!
! YS!EN!ISO!17W25!gereklilikleri!do&rultusunda!yasal!düzenlemeleri!izlemekd!
! Gerekliliklerin!laboratuVarda!uygulanp!uygulanmadklarn!kontrol!etmek!

LaboratuVarn! kalite! sorumlusud! kalite! yönetim! sisteminin! olu$turulmasnda! önemlidir.!
cok! çal$kan! olmald! yönetim! Ve! bütün! personelle! ileti$im! kurabilmelidird! ayn! zamanda!
laboratuVarn!organizasyonunu!da!çok!iyi!bilmeli!Ve!yaplan!de&i$iklikleri!_er!an!izleyebilmeli%
dir.!!!

Dökümanlarn!yaplandrlmasd! !Kurum!Ve!Kalite!Sorumlusu!taraZndan!_azrlanan!genel!
dökümanlardan!]Xrosedürler!Ve!Kalite!El!Kitab^d!!uygulayelar!taraZndan!_azrlanan!çok!da_a!
ayrntl!dökümanlara!do&ru!giden!bir!döküman!piramidi!$eklinde!organize!edilmektedir.!!

Kalite!el!kitabnn!yazm!Ve!kalite!yönetimi!sisteminin!organizasyonu!süresineed!çok!say%
da!dökümann!_azrlanmas!gerekmektedir! ]kaliteyle! ilgili!el!kitabnda!geçen!dökümanlarn!
listesine!bknz.^\!

Dört!çe$it!döküman!_azrlanmaldr\!

1. «Yöntem”! içerikli!dökümanlar\!örne&ink!personelin!belirli!bir!yöntemle!bir!para%
metreyi! ineeleyebileeek!niteli&e! sa_ip!olup!olmad&.!Yöntem!_akknda!bilgi!Ver%
meye! yönelik! olan! baz! sorular! üzerinde! dü$ünülmelidir\! kimd! ne! yapard! nedend!
_angi!malzemeyled!kayt!nasl!yaplr?!!
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2. “Metodoloji”! tarzndaki!dökümanlar\!örne&ink! ineelemenin!gerçekle$tirilmesi! ta%
limat!!Veya!analiz!talimatk!

3. “Kayt”!dökümanlark!gerçekle$tirilen!i$lemlerin!izlenebilirlili&i!_akkndad!
4. Basit"kayt!dökümanlar.!!

Dökümanlarn! yönetimi! çok!önemlidir.! Sistemin! Ve!organizasyonun! iyi! çal$mas! amaç%
lanmaldr.!fer!doküman!kodlanmald!dola$m!belirlenmeli!Ve!imzalanmaldr.!Belgelerin!ale%
larnn!da!listede!yer!almas!gerekmektedir.!!!

En!genel!kapsaml!belge!Kalite"El"Kitabdr.!Kalite!el!kitabd!ineelemelerin!kalitesinin!sa&%
lanmasna!yönelik!olarak!Ve! laboratuVarlarn!genel!ekipmanlar! için!alm$!olduklar! tedbirler!
_akknda! bilgi! Verir.! ciZte! amae! Vardr\! laboratuVarn! genel! organizasyonunu! tanmlamakd!
yönetimin!genel!i$leyi$!kurallarn!sralamak!Ve!organizasyona!ili$kin!net!bir!görüntü!sunmak%
tr.!!

Kalite!el!kitab!genelde!1W!bölümden!olu$maktadr!]Ek!5^\!!

"lk!4!bölüm!planlamaya!ili$kindir.!!

Yakip!eden!bölümler!personeld!satn!alma!Ve!malzemeye!ili$kindir.!!

Sonraki!4!bölüm!laboratuVarda!numunenin!i$lenmesi!Ve!yerle$ik!yöntemler!ile!ilgilidir.!!

Son! bölümler! ise! uygunsuzluklarn! giderilmesined! denetim! yöntemlerine! Ve! yönetimin!
kontrolüne!ayrlm$tr.!!

Çizimde!gösterildi&i!gibid!Kalite!el!kitab!iDemmingj!cemberine!göre!organize!edilmekte%
dir.!!!

!

Çizim:"Demming"Çemberi"
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Bölüm!1hde! laboratuVarn!tantm!yer!almakta!olupd!organizasyon! $emasnd!çal$anlarn!
göreV!tanmlarn!Ve!kalite!el!kitabnn!yapsn!Ve!uygulama!alanlarn!tanmlamaktadr.!!!

Bu!bölümde!yönetimin!onayyla!yaynlanan!laboratuVarn!kalite!politikasnn!beyanatnn!
olmas!gerekmektedir.!Yönetimin!do&ru!mesleki!uygulamalarn!meVeudiyetini!Ve!mü$terileri%
ne! sundu&u! deneylerin! kalitesine! ili$kin! taa__üdünü! içermelidir.! LaboratuVar! yönetiminin!
sa&lad&!_izmet!ile!ilgili!olarakd!kalibrasyon!Ve!di&er!aktiViteleri!uygulayan!personelind!yöne%
timin!kalite!politikasna!uyma!bilinei! ile!_areket!etti&ini!Ve!yönetimin!YS!EN! ISO!17W25!stan%
dardna!uyaea&n!içeren!bir!beyanat!olmaldr.!!!!

Bölüm! 2d! laboratuVarn!mü$terilerine! yönelik! taa__üdünü! tanmlamaktadr.! Bu! belge!
laboratuVarn! taa__ütlerine! ili$kin! kontrat! olarak! kabul! edilmelidir.! Su! ineeleme!
laboratuVarlarn! onaylama! reZeransna! göre! düzenlenmelidir.!Örne&ind! Fransahda! bu! prog%
ramlar!1WW[1d!1WW[2!Ve!1WW[3!!ineeleme!yöntemlerini!Ve!özel!$artlar!tanmlamaktadr.!!

Bu! dökümandad! numunelerin! ineelemeye! alnmasna! Ve! sonuçlarn! Verilmesine! ili$kin!
kaVramlar!yer!almaldr.!Bu!döküman!çok!önemlidird!çünkü!sa&lk!kontrolü!için!burada!mü$te%
ri!deVlettir!Ve!ineeleme!kriterlerinid!_angi!sklkla!yaplmas!gerekti&inid!ineeleme!yöntemlerini!
Ve!en!önemlisi!numunelere!ili$kin!uyulmas!gereken!$artlar!çok!net!bir!$ekilde!belirtmi$tir.!

Numunenin!alnmasna! ili$kin!bir!yöntem!olmal!Ve!burada!numune!almnn! $artlar!Ve!
ko$ullar!yer!almaldr.!LaboratuVar!taraZndan!sa&lanan!numune!kab!Ve!numune!alma!yön%
temi!_akknda!bilgiye!de!burada!yer!Verilmelidir.!!Bu!nokta!son!dereee!önemlidir!çünkü!kont%
rat! laboratuVar!Ve!mü$terisi! için!kabul!edilebilir!olmaldr.!LaboratuVarn!numune!alma! i$le%
mine!ili$kin!gerekli!tedbirleri!alm$!olmas!çok!önemlidird!özellikle!kullanlaeak!$i$eleme!türüd!
ta$ma!süreleri!ile!ilgili!snrlamalar!kendisinin!iyi!bir!ineeleme!sonueu!almasn!sa&lar.!Bu!nok%
talar!son!dereee!önemli!olup!detaylandrlmal!Ve!numune!alma!i$lemini!gerçekle$tiren!ki$iler!
ile!belirlenmelidir.!!

Bölüm!4!personele! ili$kindir.!Xersonel!belirli!bir!niteliklere!sa_ip!olmal!Ve!kalite!el!kita%
bnda! personelin! niteli&inin! belirlenmesine! ili$kin! yöntemler! tanmlanm$! olmaldr.! Farkl!
göreVler!için!detayl!bir!tanmn!yaplmas!gereklidir.!!

fer!personel!göreVlerinin!tam!listesinid!sorumluluklarn!Ve!niteliklerini!bilmelidir.!fer!bir!
personel! için! yeterliliklerd! e&itim! Ve! sorumluluk! dereeelerinin! belirlenmesi! gerekmektedir.!
Yetkinlikler! ki$ilerin! yeteneklerine! göre! belirlenmeli! Ve! _er! süreç! için! yetkilendirilmi$! olan!
personelin! listesinin! bilinmesi! gerekmektedir! ]numunelerin! almd! Zarkl! analitik! tekniklerin!
uygulanmasd!ykamad!sonuçlarn!toplanmas!Ve!onaylanmasd!malzeme!Ve!reaktiZerin!sipari$id!
imza!sirkülerinin!yaymlanmas!gibi^!!

Yetkinlik!ile!_iyerar$i!arasnda!ba&lant!yokturd!çünkü!yönetimde!yer!alan!ki$iler!persone%
lin! gerçekle$tirdi&i! tüm! i$lemleri! bilmeli! Ve! böylelikle! _atalar! tespit! edebilmeli! Ve!
laboratuVarda! ayn! i$! için! birden! Zazla! yetkilendirilmi$! personelinin! olmasd! laboratuVarn!
normal!bir!i$leyi$!içerisinde!olabilmesini!temin!eder.!!

LaboratuVara!alnan!_er!yeni!personel!yetkin!olmal!Ve!yetkin!klma!yönteminin!de!yazl!
olarak!düzenlenmi$!olmas!gerekir\!göreVe!alnan!ki$inin!add!kendisini!kimin!e&iteee&i!Ve!yet%
kinlik! programnn! belirlenmesi! ]örne&in\! ineelemenin! yetkilendirilmi$! birisi! ile! ikili! olarak!



Yüzme!Sular!El!Kitab! T2!

yaplmas^d!yetkinlik!çal$masnda!alnaeak!kararlara!esas!te$kil!edeeek!kriterler!kayt!edilme%
lidir.!

Farkl!yetkinlik!i$lemlerinin!kaytlarnn!tutulmasd!e&itimi!gerçekle$tiren!Ve!yetkin!klnan!
ki$i!taraZndan!imzalanmas!gerekmektedir.!

LaboratuVar!personeli!sürekli!olarak!e&itilmeli!Ve!beeerilerinin!tekrar!gözden!geçirilmesi!
Ve!laboratuVarlar!arasnda!deneylere!katlmas!kesinlikle!$arttr.!!!!

LaboratuVarlar!aras!kar$la$trma!testlerinin!ulusal!düzeyde!organize!edilmesi!gerekir.!Bu!
deneyler!ba&msz!bir!kurulu$! taraZndan!gerçekle$tirilmelidir.!LaboratuVarlara!numunelerin!
gönderilmesi!Ve! sonuçlarn!de&erlendirileee&i! istatistik�! sonuçlarn! iletimliyle!de!bu!kurulu$!
sorumludur.!

Yakip!eden!bölümler!satn!alma!ile!ilgilidir.!Yedarikçilerin!seçimi!ile!ilgili!yöntemler!tanm%
lanm$!olmaldr.!Yeknik!özelliklerin!belirtilmesi!Ve!özellikle!de!baz!malzemelere!ili$kin!ko$ul%
lar! ]tüplerd!terazilerm^!Ve!reaktiZlerin!saZlk!dereeeleri!açk!Ve!ayrntl! $ekilde!belirtilmelidir.!
Malzemeleri!sa&layan!tedarikçiler!de!de&erlendirilmelidir.!

Satn!almlar!kimin!gerçekle$tirdi&id!_angi!kriterleri!dikkate!alarak!alm!gerçekle$tirdi&id!!
malzemeleri!kimin!kar$lad&!Ve!kimin!stok!yönetiminden!sorumlu!oldu&u!Ve!reaktiZ!takibini!
yapp!alma!karar!Verdi&i!prosedürde!belirtilmelidir.!!

Bu!bölümde!numune!almlarna!ili$kin!$i$elemeye!de!de&inilmelidir.!!

Bölüm!T!ised!numune!alm!Ve!ineeleme!yöntemi!ile!ilgilidir.!Su!ineelemelerini!gerçekle$ti%
ren!laboratuVarn!onaylanm$!]Akreditasyon!Kurumu!taraZndan^!program!mutlaka!olmal!Ve!
uygulanaeak!olan!yöntemlere!ili$kin!teknik!ineeleme!$artlarnd!yaplmas!gereken!sa&lk!kont%
rollerinin!kriterleri!belirtmelidir.!!!

Örne&in!Fransahdad!konu!ile!ilgili!detayl!iki!programa!yer!Verilmi$tir\!!

1. Fiziksel!%!kimyasal!analizler!ile!ilgili!1WW[1!sayl!programd!!
2. Sularn!biyolo`ik!Ve!mikrobiyolo`ik!analizi!ile!ilgili!1WW[2!sayl!program!Ve!sulak!ortam%

larn!biyolo`ik!ineelemesi!ile!ilgili!1WW[3!sayl!program!]Bkz.!iKaynakçaj^.!

Bu! $artlar! son! dereee! önemlidir! Ve! laboratuVar! seViyesinde! Ve! uygulamalar! gereken!
normlara!bir!e$ik!getirmektedir.!Örne&ind!kurumda! standardizasyona! ili$kin!yönergenin!ya%
ymlanmasn! takip! eden! U! ay! içinde! standardize! olan! tüm! yöntemlere! uygulanmaldr.!
LaboratuVarn!kalite!sorumlusunun!normlara!ili$kin!geli$imleri!takip!etmesi!gerekir.!!!!!!

Kalite!el!kitabnn!Uhuneu!bölümü!uygunsuzluklarn!tespiti!Ve!bunlara!yönelik!önleyiei!Ve!
düzeltiei!yöntemler! ile! ilgilidir.!Bu!bölümded!uygunsuzluk!Veya!mü$terinin! iade!talebi!]örne%
&in\! analiz! süresine!uyulmamasd! sonuçlara! itiraz! edilmesi^! teriminin! tanmlanmas! gerekir.!
Xrosedürded!_angi!ko$ullarda!uygunsuzluk!talebi!yaplmas!gerekti&id!talebi!kimin!yapaea&!Ve!
kayt!edeee&id!talebi!kimin!kabul!edeee&id!söz!konusu!uygunsuzlu&a!ili$kin!alnabileeek!önleyi%
ei!Ve!düzeltiei!Zaaliyetlere!de&inilmelidir.!!
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LaboratuVar!içerisinde!geli$melere!ili$kin!baz!göstergelerin!yer!almas!gerekmektedir.!Bu!
göstergeler!örne&in\!iade!talebi!adedid!uygunsuzluk!adedid!arzalanan!makine!saysd!Vb.!olabi%
lir.!!!

Son!bölümd!denetim!Ve!yönetim!ile!ilgilidir.!Yönetimin!gözden!geçirilmesi!yllk!olarak!ya%
plmal!Ve!kalite!yönetim!sorumlusu!ile!laboratuVar!yönetieileri!taraZndan!gerçekle$tirilmeli%
dir.!Yönetime!yeni!e&ilimlere!yönelmeyi!Ve!uygulanmakta!olan!yöntemlerde! iyile$tirme!ola%
na&nn!olup!olamad&n!de&erlendirilmesine!Ve!kurallara!ne!dereeede!uyuldu&una!baklma%
sna!olanak!tanmaktadr.!!

"ç! denetimler! kalite! sisteminin! sa&lkl! çal$t&nn! kontrol! edilmesi! Ve! _azrlanm$! olan!
dökümanlara!ne!ölçüde!uyuldu&unun! tespiti! için! son!dereee!önemlidir.!Xrosedürded! kimin!
denetimi!yapaea&d!nasl!yaplaea&d!_angi!dökümanlara!dayanmas!gerekti&i!Ve!denetim!es%
nasnda!yaplmas!gereken!i$lemler!]uygunsuzluklarn!tespiti!Vb.^!belirlenmelidir.!!

Önleyiei! Zaaliyetler! iyile$tirme! için! gerekli!olupd!uygunsuz! i$lemlerin! tekrarlanmamasn!
_edeZlemektedir!]ister!teknik!düzeyded!ister!kalite!yönetimine!ili$kin!olsun^.!Yüm!bu!yöntem%
ler! için!kaytlar!yaplmaldr!]numune!Ve!kimysal!madde!kimlik!bilgilerid!stoklamad!mu_aZaza!
ile!im_a!teknikleri!Ve!kalite!yönetimi^.!!!

Kalite! yönetimine! ili$kin! kaytlar! denetçi! raporlarnd! yönetim! ineelemelerini! Ve! gerekli!
önlem!giri$imlerini!içermektedir.!!

LaboratuVard!gözlem!Ve!ölçümlere!ili$kin!kaytlarn!asllarn!saklamaldr.!Yeknik!gözlem%
ler!içind!kalibrasyonlarnd!personelind!kalibrasyon!ei_azlarnn!kaytlar!saylabilir.!Bu!kaytlarn!
üzerinde!numune!alma! i$inden!sorumlu!olan!ki$inin!ad!Ve!soyadd! ineelemeyi!yapan!ki$inin!
ad!Ve!soyadd!kalibrasyondan!sorumlu!ki$inin!ad!Ve!soyad!Ve!analizlerin!gözlem!Ve!deneti%
minden!sorumlu!ki$inin!ad!Ve!soyad!yer!almaldr.!

Son!olarakd!kalite!el!kitabndad!sonuçlarn!raporlanmasna!ili$kin!yöntemler!de!olmaldr.!!

Raporlama!a$a&da!belirtilenleri!içermelidir\!

- LaboratuVarn!ismi!Ve!adresid!
- Mü$terinin!isim!Ve!adresid!
- Kullanlan!yönteme!atZta!bulunulmad!
- Numunenin!tanmd!
- Numune!alm!tari_id!
- "neelemelerin!yapld&!tari_!Ve!yerd!
- Ölçüm!belirsizli&i!ile!birlikte!sonuçlard!
- Raporu!imzalayan!ki$inin!isim!Ve!unVan.!

3.2." Teknik"$artlar""

"lgili!öneriler\!!
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3.2.1." Yerle#im"ve"Çevre"$artlar""

LaboratuVar!yapt&!i$in!özelli&ine!göre!uygun!Ziziki!ortama!sa_ip!olmaldr\!!odalar!belirli!
aktiVitelere!atZ!edilmelidir.!!

Mikrobiyolo`i!analizlerindek!bula$may!engellemek! için!özellik!arz!eden!tedbirler!alnma%
ldr\!

! Mkrobiyolo`ik!ekim!Zaaliyetinin!yapld&!odalarn!temiz!suyun!tütsülenmesinin!yapl%
d&!odalardan!ayrlmasd!!

! LaboratuVarn!düzenlemesiyle!çapraz!bula$malar!kontrol!altna!alnmald!temiz!sularn!
tütsülenmelerinin!kullanlm$!sulardan!ayr$trlmasd!!

! Normlarn! Ve! standartlarn! do&ru! uygulanmasna! çeVre! ko$ullarnn! engel! te$kil! et%
memesi!gerekir.!!

Kimyasal! analizlerded! çapraz! kontaminasyonlarn! engellenmesi! için! önlem! alnmas! ge%
rekmektedir! ]doza`lar!Ve!çözelti!ayarlamann! iki! Zarkl!odada!yaplmas^.!Numunelerin!kayd!
için!bir!oda!ta_sis!edilmi$!olmas!gerekir.!!

LaboratuVarda!_er!oda!tanmld!giri$leri!snrlandrlm$!olmal!Ve!bu!uygulamalar!kuralla%
ra!tabi!olmaldr.!Elektrik!kaynaklar!Ve!oda!ss!ile!ilgili!olarak!özellik!arz!eden!tedbirlerin!aln%
m$!olmas!gerekir.!Ener`i!kaynaklarnn!güVenilir!olmas!da!son!dereee!önemli!bir!_usustur!Ve!
seakl&n!sabit!tutulmas!için!akm!kesintisiz!olmaldr.!Örne&ind!etüVler!için!arza!_alinde!bu%
nun! kaydedilmesi! Ve! ineeleme! srasnda! göz! önünde! bulundurulmas! gerekir.! Ayn! $ekilde!
laboratuVar!seaklk!de&i$imleri!önemli!boyutta!olmamaldr.!!!!!

! Yemizlik!ko$ullar\!bir!talimatla!tanmlanmal!Ve!anlatlmaldr.!LaboratuVard!!malzeme!
Ve!aletlerin!temizli&i!teknik!personelin!sorumlulu&unda!gerçekle$tirilmelik!

! Özellikle!mikrobiyolo`ide! iç! kalite! kontrollerinin! tesis!edilmi$!olmas! gerekmektedir.!
Söz!konusu!kontroller!laboratuVar!_aVa!Ve!yüzeylerinin!kontrolünü!de!kapsamaldr.!!!

3.2.2." Cihazlara"!li#kin"Tavsiyeler""

Yüm!ölçüm!ei_azlarnn!etiketi!olmal!Ve!tanmlanabilir!olmaldr.!LaboratuVarda!kullan%
lan! malzeme! gerçekle$tirileeek! olan! çe$itli! ineelemelere! uyarlanabilir! olmaldr.!
LaboratuVarda!tam!bir!ei_az!Ve!ekipman!listesi!bulunmal!Ve!net!bir!$ekilde!nerede!bulunduk%
larna!da!yer!Vermelidir.!fer!ei_az!!Ve!ekipman!üzerinded!son!kalibrasyon!tari_i!yer!almal!Ve!
bir!sonraki!kalibrasyon!tari_i!de!belirtilmelidir.!!!

E&er!ei_azlar!birden!Zazla!parça!içeriyor!ise!_er!parçann!ayr!bir!numarasnn!bulunmas!
gerekir.!bi_azlar!4!ayr!süreçte!onaylanmaldr\!!

I. bi_azn!teknik!özelliklerinin!kontrolüd!laboratuVarn!teknik!özellik!arz!eden!kontrollerine!
uyup!uymad&!kontrol!edilmelid!

II. Kurulum!srasnda!niteli&inin!Ve!kurulum!parametrelerinin!onayd!
III. Operasyonel!açdan!niteli&inin!Ve!do&ru!i$ledi&inin!kontrolüd!!
IV. XerZormans!niteli&inin!laboratuVar!kullanm!ko$ullarnda!kontrol!edilmesi!gerekir.!!
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fer!ei_azn!bir!dosyasnn!bulunmas!Ve! içeri&inde!de!en!az! iki!kayttan!olu$an!bilgilerin!
yer!almas!gerekmektedir\!!

" bi_azn!tantmn!Ve!anlatmn!içeren!kart!]Ek!1^d!ei_az!isminid!tedarikçisinid!alm!tari_i%
nid!içereeek!$ekildem!

" bi_azn!takip!kart!]Ek!2^d!ei_azn!geçirmi$!oldu&u!tüm!bakm!Ve!onarm!tari_çesini!içe%
rir!$ekilded!!

" fer!ei_az!için!tedbir!olarak!bakm!plan!olmald!!
" LaboratuVar!ei_az!listesinin!yaplmas!Ve!sorumlusunun!atanm$!olmasd!!
" !bi_azn!iyi!çal$r!oldu&una!ili$kin!göstergeler!seçilmelid!tespit!edilmeli!Ve!kayt!edilme%

lidird!
" bi_azlarn!periyodik!kontrolünün!yaplmas!gerekird!
" Kontrollerin!kaytlar!tutulmal!Ve!saklanmald!
" E&er!bir! ineelemenin!gerçekle$tirilebilmesi! için! laboratuVarda!birden!Zazla!ei_az!Varsa!

kaytta! _angi! ei_azn! kullanld&nn! belirtilmesi! gerekir.! ]örne&ind! spektroZotometred!
terazim^!

Baz!ei_azlar!metrolo`ik!aktiVitelerin!tesis!edilmesini!gerektirmektedir.!Bu!aktiVite!sd!_a%
eim!Ve!ölçüm!ei_azlarnn!kontrolü!için!$arttr.!!!

iMetrolo`ij!terimi!yunanea!imetron”"kelimesinden!gelmekte!olupd!ölçüm!bilimi!anlam%
na! gelmektedir.! Yemelinde! bu! kelime! Ziziksel! ölçümler! için! kullanlmaktayd! Ve! buna! ba&l!
olarak!çe$itli!reZerans!standartlar!benimsenmi$ti!]_aeimd!uzunlukm^.!

Da_a! sonra!bu! iZade! kimyasal! Zizi&e! ]iyonik!güçd! sürekli!denge^d! kimyaya! ]sV! Veya!gaz!
_aldeki!maddelerin! kat! _aldeki! türlerinin! bile$ikleri^! Ve! biyolo`iye! de! ]bakterilerin! saym^!
yaylm$tr.!

Fiziki!bir!ölçümün! izlenebilirli&i! ]1^!Ve!kimyasal!ölçümü! ]2^\! ]1^!Birineisi! için!basit!olaylar!
zineirine!ba&ldrd!]2^!ikineisi!için!da_a!karma$k!olaylara!ba&ldr.!!!!

Nieeliksel!ölçümlerde!kullanlan!bir!ei_azn!perZormansn!Ve! sürekli!kontrolünü!belirle%
mek!için!metrolo`i!kullanlan!bir!süreçtir!]_aeimlerind!snn!belirlenmesi^.!!

fer!ölçüm!belirsizli&ini!de!belirtmelidir.!!

Uluslararas"tanmlar"a#a&daki"#ekildedir:"

“Kesinlilik"bir"ölçümün"ölçme"kapasitesini"ölçer"ve"tam"bir"de&er"verir."

Belirsizlik,"beklenen"sonuç"ile"elde"edilen"sonuç"arasndaki"farktr."

Bu"da"güvenilirlik"sapmasna"tekabul"etmektedir."

Tolerans"belirli"bir"test"için"kabul"edilebilir"sapmann"ölçülmesidir.”"
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Metrolo`inin!1W!ko$ulu!a$a&da!belirtilmi$tir\!!

1. Ölçüm!ei_azlarnn!tespit!edilmesid!
2. Bir!kontrol!kartnn!düzenlenmesid!
3. Kalibrasyon!için!asgari!ko$ullarn!belirlenmesid!
4. Kalibrasyonun!sürelerinin!belirlenmesid!
5. Ulusal!Ve!uluslararas!kalibrasyon!reZerans!standartlarnn!belirlenmesid!
6. ceVresel!ko$ullarn!belirlenmesid!
7. bi_az!Ve!ekipmann!kalibrasyonu!!]sonuçlar!kontrol!kartlarnda^d!
T. bi_az!Ve!ekipmann!kapasitesinin!garanti!edilmesid!
U. bi_az!Ve!ekipmann!korunmas!Ve!yeniden!ayar!yaplmasndan!kaçnlmasd!
1W. bi_az!Ve!ekipmann!kullanm!d$!olaea&!durumlarn!belirlenmesi.!!

Kalibrasyon!gerektiren!Veya!kontrol!gerektiren!_er!bir! ei_az! içind!kalibrasyonun!kalibre!
materyal! ile!yapld&!durumlarda!ölçüm!yaplmaktad!kontroller! için! liste!yaplmakta!Ve!elde!
edilen!sonuç!beklenen!sonuçla!kar$la$trlmaktadr.!!!!!

E$er!sonuç!beklenen!do$rultuda!ised!ei_az!yeniden!kullanma!da_il!edilir!Ve!sonuç!kontrol!
raporu!ile!ei_azn!dosyasnda!yer!almaldr.!!

E$er!sonuç!beklenenden!farkl!ised!ei_az!kullanm!d$na!alnr!Veya!diskaliZiye!edilir!Ve!ye%
niden!kalibre!edilir!Veya!tamire!gönderilir.!Sorumlu!ki$i!taraZndan!alnan!karar!kayt!edilmeli!
Ve!ei_azn!dosyasnda!saklanmaldr.!Bu!durumda!ei_azn!üzerine!kullanm!d$!oldu&unu!belli!
edeeek!bir!etiket!yap$trlmal!Ve!uygun!çal$mad&!böyleee!belirtilmelidir.!!

Metrolo`i!sorumlusu!_er!laboratuVarda!belirlenmi$!olmal!Ve!Ziziki!ölçümlere!ili$kin!kont%
rol! talimatlarn! Vermeli! ]_aeimd! sd! yo&unluk^! Ve! ei_azlarn! izlenebilirli&i! açsndan!belli!bir!
sistem!Ve!süreein!tesisini!sa&lamaldr!]belirsizliklerin!izlenebilirli&id!ei_azlarn!kontrol!kart^.!

Metrolo`ik!kalibrelere!ba&l!ei_azlar! içind!kalibrasyon!sertiZikalar!Ve!kontrol!raporlar!ei%
_azn!en!iyi!seViyede!oldu&una!emin!olmaya!yarar.!!!

Is""

Islarn!kaydnn!sürekli!olarak!Ve!özellikle!de!etüVlerde!yaplmas!gerekmektedir.!Is!ile!il%
gili!kesinlik!belirtilmeli!Ve! iç!kalite!kontrolü!Ve!durumun!kontrol!altnda!oldu&unun!kantlan%
mas!]kayt!tutularak!Ve!saklanarak^!gerekir.!

Is!kontrolünde!kullanlan!termometrelerin!kalibrasyonud!ulusal!Veya!uluslararas!kalibre%
lere!ba&l!bir!reZerans!ile!yaplm$!olmaldr.!!

EtüVlerdeki! snn!_omo`enli&i!kayt!altna!alnmaldr.! Is!kontrolü!gereken!titizlik! ile!ya%
plmal!Ve!yöntemlerinin!açklanmas!gerekmektedir!]kimd!ned!!ne!zamand!nasl^.!

Mikrobiyolo`ide! otoklaVlar! için! kontroller! günlük! yaplmaldr! ]örne&in\! steril! özelli&in!
kontrolüd! !basnç!Ve! snn!kontrolü^.!Ylda!bir!kez!d$ardan!ba&msz!bir!kurulu$! taraZndan!
kontrol!yaplmaldr.!!
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Kütle""

Yeraziler! kontrol!edilmelid!ulusal! Ve!uluslararas! sertiZikal! reZerans! kalibre! !maddelerle!
de&erlerine!göre!kalibre!edilmelidir.!

Birden!fazla!kontrol!gerçekle#tirilmelidir:!!

! Uluslararas! sertiZikal! kalibreler! ile! kalibrasyonun! kontrolüne! yönelik! yllk! iç! Ve!d$!
denetimler!yaplr.!!

! Yerazinin!do&ru!çal$t&na!ili$kin!günlük!iç!kontrol!yaplmal!Ve!kontroller!kartlarda!kayt!
altna!alnmaldr!]Ek!3^.!

Hacimler"

Kalite!el!kitabndad!eamlarn!özelliklerine!genel!olarak!de&inilmelidir.!!

Aneakd!üç!ayda!bir!mikropipetlerin!kontrolü!!yaplmaldr!]1W!tekrar^.!Ayn!$ekilded!otoma%
tik!sulandrma!kullanlyor!ised!yaplan!sulandrma!sk!sk!Ve!düzenli!olarak!kontrol!edilmelidir.!!

3.2.3." Kullanlan"Malzeme"ve"Reaktiflere"!li#kin"Tavsiyeler"

ReaktiZlerin!kalitesinin!Ve! laboratuVar!malzemelerinin! iyi!yönetilmesi!büyük!önem! ta$%
maktadr.!

SaZlk!önerileri!satn!alma!özellik!$artlarnda!belirtilmektedir!aneak!_er_angi!bir!riski!ber%
taraZ!etmek!amaeylad!ykama!Ve!$i$elemeye!ili$kin!özel!tedbirlerin!alnmas!gerekmektedir.!!

#i$elerin!_angi!yöntemle!ykandklar! ineeleneeek!olan!parametrelere!göre!ykama!esas%
larna!tabi!tutulmaldr!Ve!bu!i$lem!ayrntl!bir!$ekilde!açklanmaldr.!!

Söz!konusu!kontroller!tüm!süreç!üzerinde!gerçekle#tirilmelidir:!!

! #i$elerin! Ve!mikrobiyolo`ide! kullanlan!malzemenin! sterilizasyon! durumlar! kontrol!
edilmelidird!

! Kimyasal!ineelemeler!için!reaktiZlerd!eam!malzeme!Ve!$i$eler!kontrol!edilmelidir.!!

LaboratuVarn!$i$elerin!yönetime!önem!Vermesi!gerekir.!#i$elerin!etkin!Ve!en! iyi!$ekilde!
yönetilmesi!numune!alma!i$leminde!olu$abileeek!_atalara!engel!olabilmektedir.!!

ReaktiZler!Ve!sarZ!malzemeleri!için!laboratuVarda!yetkili!Ve!sorumlu!birisinin!olmas!gere%
kir!Ve!bu!ki$inin!sipari$leri!idare!etmesid!seVkiyat!kabul!etmesi!Ve!anlan!reaktiZlerin!saklama!
sürelerini!yönetmesi!gerekmektedir.!!

Mu_aZaza!süreleri!Ve!ortamlar!da!belirtilerek!reaktiZlerin!bir!listesi!düzenlenmelidir.!!

Özellikle!mikrobiyolo`ided!kültür!ortamlarnn!seçimi!Ve!_azrlanmas!için!ba$ka!kontrolle%
rin!de!yaplmas!gerekmekte.!
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Özet!olarakd!reaktiZlerd!kültür!ortamlar!Ve!$i$elemeye!ili$kin!iki!tip!kontrol!gerçekle$tiril%
mektedir\!

! Kontaminasyon!yoklu&u!için!$a_it!]kör^!kullanm!]sterild!mikro!kirletieiler^d!
! Özellikle!mikrobiyolo`ide!kültür!ortamlarnn!_azrlanmasnn!Ve!seçilmesinin!kontrolü!

Kimyasal!ineelemeler!içind!kontrol!kartlar!süreçte!olan!ineelemenin!i$leyi$inin!iyi!çal$rl%
l&nn!kontrolünü!sa&lamaktadr.!!

3.2.4." Yöntem"(Metod)"Talimatlar"

LaboratuVardaki! ineeleme!yöntemlerine! ili$kin!bir! liste!olmaldr.!Suyun!sa&lk!açsndan!
kontrolü! içind!AVrupa!DirektiZi!son!dereee!açktr\!Standartla$trlm$!yöntemler!uygulanmak%
tadr.!

Genelde!iki!tip!yöntem!kullanlmaktadr\!!

" Bir!elementi! ineeleyen!yöntemler.!Bu!parametreler! içind! Zarkl!yöntemler!kullanlabil%
mekte!Ve!bu!durumda!yöntemlerin!ayn!sonuea!Vardrmas!gerekirk!

" Bir! indeksin!belirlenmesine!yönelik!yöntemler!]örne&ind!tüm!klasik!mikrobiyolo`i!yön%
temleri^d!bu!durumda!yöntemin!kesin!protokolü!izlenmelidir.!!!

YS!EN!ISO!17W25!standard!Validasyonud! laboratuVarlarda!kullanlan!yöntemler!açsndan!
en!az!a$a&daki!nedenlerden!dolay!gerekli!klmaktadr\!

$ Do&rusallkd!
$ Yekrarlanabilirlikd!
$ Yeniden!üretilebilirlikd!
$ Miktara!ili$kin!snrlarn!belirlenmesi!Ve!tespitid!
$ Belirsizli&in!tespiti.!

Fransz!aX!Y!UW[21W!Ve!aX!Y!UW[22W!standartlar!]Bkz.!kaynakça^d!yöntemlerin!nitelik!aç%
sndan!nasl!de&erlendirilebileeeklerini!Ve!nieelik!için!tayin!snrlarn!belirlemektedir.!

Xro`e!uluslararas!standartlara!göre!olaeak! ised!ISO!1353W!“Suyun!kalitesi!–!Analitik!"nce%
leme!ve!Kontrol!Direktifleri”,!belirsizli&in!nasl!de&erlendirileee&ine!ili$kin!bilgi!Vermektedir.!!

LaboratuVarlar!arasndaki!kar$la$trma!deneylerine!katlmd!belirsizli&in!tespit!edilmesin%
de!Ve!_esaplamalarn!yaplmasnda!yardme!olmaktadr.!NISY! ]Ulusal!Standart!Ve!Yeknolo`i!
Enstitüsü^d! BbR! ]Yopluluk! ReZerans! Bürosu^! taraZndan! sertiZikal! kalibrelerin! kullanm! da!
do&rulu&u!saptama!Ve!yöntemleri!onaylamakta!kullanlabilmektedir.!!

fer!yöntem!]metod^!içind!sorumlu!bir!ki$inin!tespit!edilmesi!Ve!yönteme]metoda^!ili$kin!
basitle$tirilmi$!talimatn!yetkilendirilmi$!olan!bu!ki$i!taraZndan!yazlmas!gerekmektedir!]Ek!
4^!]Bkz.!Basitle$tirilmi$!talimat!örne&i^.!
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Yalimatta! yöntemin]metodun^! prensibid! kapsamd! kullanlan! malzeme! Ve! kimyasal%
larduygulamad!_esaplamalard!ölçüm!birimlerid!kalite!kontrolleri!Ve!ykama! için!alnmas!gere%
ken!önlemler!belirtilmelidir.!

Bu!süreçte!uygulanan!yöntemin!özelli&i!Ve!yöntemlerin!toplamda!nasl!yönetileee&i!tariZ!
edilmelidir!]kim!basitle$mi$!talimat!yazaeakd!yöntemin!özelli&i!nedir!!Ve!kim!talimat!onayla%
yaeak^.!

4." KAL!TE"GÜVENCES!N!N"MAL!YET!"

Kalite!güVeneesinin!sa&lanmas!laboratuVara!o!2W!ek!maliyet!getirmektedir.!!

Kalite!güVeneesinin!yaratt&!maliyet!art$nda!a$a&dakiler!göz!önünde!bulundurulmal%
dr\!!

! Xersonel!e&itim!masraZlard!
! Belgelerin!yazmna!ayrlan!zamand!
! Kalibrasyon!maliyetleri!Ve!ulusal!Veya!uluslararas!kalibreler!ile!belgelendirmed!
! ceVre!$artlarnda!Ve!donanmlarda!de&i$iklikd!!
! Ulusal!Ve!uluslararas!standartlarn!satn!alnmasd!
! Akreditasyonun!maliyeti!]denetimd!denetçiler^.!

Sonuç!olarak!akreditasyon!bir!laboratuVarn!sonuçlarn!garanti!etmektedir.!!!

LaboratuVar!numune!alm!!Ve!numune!ta$nmasna!ili$kin!kriterleri!belirlemelidir.!Bunun!
içind!ykama!Ve!numune!alma!ko$ullarna!ili$kin!kalitenin!yönetimi!için!bir!sistem!geli$tirilmi$!
olmal!Ve! i$lemlerin! izlenebilirli&inin!çok! iyi!olmas!gerekmektedir.! "$ini!planlayabilmek!ama%
eylad!numune!alan!ki$iler!ile!sözle$me!düzenlemelidir.!!!!

Malzeme!Ve!ei_azlarn!tanm!kartlarnn!bulunmas!Ve!bakm!onarm!bilgilerinin!de!eksik%
siz!olarak!belirtilmesi!gerekmektedir.!Xaralel!bir! $ekilded! laboratuVarn!uluslararas!düzeyde!!
kabul!görmü$!yöntemleri!]metodlar^!kullanmas!da!çok!önemlidir.!!

Akreditasyon!çok!uzun!bir!süreçtird!aneak!alndktan!sonra!laboratuVarn!da_a!iyi!çal$ma%
sna!Ve!iyiye!gitmesini!sa&lar.!Xersonelin!sorumluluk!almasn!te$Vik!eden!bir!sistemdir.!!
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Düzenlenecek"Dökümanlarn"Listesi"

Kalite"El"Kitab"

Bölüm" Döküman"kodu" Döküman"ad"

W! aaa%M%WW%WW!

Kalite!el!kitab!özeti!
Ksaltmalard!tanmlar!
Kalite!el!kitab!yaynlarnn!listesi!
Organizasyonel!talimatlar!

4!

aaa%M%W4%W1!
aaa%M%W4%W2!
aaa%M%W4%W3!
aaa%M%W4%W4!
aaa%M%W4%W5!
aaa%M%W4%W6!
aaa%M%W4%W7!
aaa%M%W4%WT!
aaa%M%W4%WU!
aaa%M%W4%1W!
aaa%M%W4%11!
aaa%M%W4%12!
aaa%M%W4%13!
aaa%M%W4%14!
aaa%M%W4%15!

LaboratuVarn!organizasyonu!
LaboratuVarn!te$kilat!$emas!
Kalite!politikas!Ve!yönetimin!taa__üdü!
Kalite!sistemi!
Dökümanlarn!kontrolü!Ve!_azrlanmas!
Sözle$me!Ve!mü$teriler!nezdinde!taa__üt!
Materyal! Ve! malzemelerin! almlarnn! öngörülmesi! Ve!
organize!edilmesi!!
Uygunsuzluk!$ik�yetleri!
Düzeltiei!Zaaliyetler!
Önleyiei!Zaaliyetler!
Kaytlarn!kontrol!altnda!tutulmas!
"ç!denetimler!
Yönetimin!gözden!geçirme!çal$malar!

aaa%M%W5%WW! Yeknik!talimatlar!

aaa%M%W5%W1! Xersonel![!"nsan!kaynaklar!

aaa%M%W5%W2! Kurulumlar!Ve!ortam!ko$ullar!

aaa%M%W5%W3! Kalibrasyon! yöntemleri! Ve! yöntemlerin! do&rulanmas!
]Validasyon^!

aaa%M%W5%W4! bi_az!Ve!ekipmanlar!

aaa%M%W5%W5! Ölçümün!izlenebilirli&i!

aaa%M%W5%W6! Numunelerin!teslim!alnmasna!Ve!numune!alma!i$lemle%
rine!ili$kin!ko$ullar!

aaa%M%W5%W7! Deneysel!sonuçlarn!kalite!güVeneesi!

5!

aaa%M%W5%WT! Sonuçlara!ili$kin!rapor!

"
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Düzenlenecek"Dökümanlarn"Listesi"

Prosedürler""

Bölüm" Döküman"kodu" Döküman"ad"

2! aaa%X%W2%W1! Xersonel!yönetim!prosedürü!

4!

aaa%X%W4%W1!
aaa%X%W4%W2!
aaa%X%W4%W3!
aaa%X%W4%W4!
aaa%X%W4%W5!
aaa%X%W4%W6!
aaa%X%W4%W7!

Düzeltiei!Ve!önleyiei!Zaaliyetler!prosedürü!
Kalite!kaytlarnn!kontrolü!prosedürü!
"ç!denetim!prosedürü!
Kalite!sistemi!yapsn!tanmlayan!prosedür!
Yönetimi!gözden!geçirme!prosedürü!
Mü$teri!memnuniyeti!ölçme!prosedürü!
Döküman!_azrlama!Ve!kontrol!prosedürü!

aaa%X%W5%W1! Xersonelin!e&itimi!Ve!niteli&i!prosedürü!

aaa%X%W5%W2! "ade!kaytlarna!ili$kin!yöntem!Ve!i$leyi$!!

aaa%X%W5%W3! Sonuç!raporu!Zormatnn!tanmlanmas!prosedürü!

aaa%X%W5%W4! Yöntemlerin!karakterizasyonu!prosedürü!

aaa%X%W5%W5!
Standart! kapsamnda! yer! almayan! yöntemlerin!
Validasyonu!prosedürü!

aaa%X%W5%W6! Belirsizliklerin!_esaplanmas!prosedürü!

aaa%X%W5%W7! bi_az!Ve!ekipmanlarn!bakm!prosedürü!

aaa%X%W5%WT! Materyallerin!Ve!sarZ!maddelerin!yönetimi!prosedürü!

aaa%X%W5%WU! Steril!özelli&in!kontrol!edilmesi!prosedürü!

aaa%X%W5%1W! Ykama!ko$ullarnn!kontrol!edilmesi!prosedürü!

5!

aaa%X%W5%11! Numune!kabul!prosedürü!

!
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"Düzenlenecek"Dökümanlarn"Listesi"(ayrntl"bir"liste"de&ildir)"

Talimatlar"

Bölüm" Döküman"kodu" Döküman"ad"

4! aaa%I%W4%W1! Xersonel!nitelik!talimat!

5!

aaa%I%W5%W1!

aaa%I%W5%W2!

aaa%I%W5%W3!

aaa%I%W5%W4!

aaa%I%W5%W5!

Yerazi!kontrol!talimat!

Dereee!kontrol!talimat!

bam!malzeme!temizleme!talimat!

Yezga_!temizleme!talimat!

Numune!alma!$i$eleri!temizleme!talimat!

"

"Düzenlenecek"Dökümanlarn"Listesi"(ayrntl"bir"liste"de&ildir)"

Kaytlar"

Bölüm" Döküman"kodu" Döküman"ad"

4! aaa%E%W4%W1! "ç!denetim!raporu!

! aaa%E%W4%W2! Uygunsuzluk!kayd!

! aaa%E%W4%W3! Düzeltiei!Zaaliyetler!kayd!

! aaa%E%W4%W4! Xersonel!göreV!tanm!!

! aaa%E%W4%W5! E&itimlerin!kaytlar!

! aaa%E%W4%W6! E&itim!plan!

! aaa%E%W4%W7! Xersonel!nitelik!kaytlar!

! aaa%E%W5%W1! Dereeelerin!kontrolü!kaytlar!

5! aaa%E%W5%W2! Yemizleme!prosedürleri!kayd!

! aaa%E%W5%W3! bi_az!bakm!kaytlar!

! aaa%E%W5%W4! Kontrol!kartlar!kaytlar!

! aaa%E%W5%W5! Numune!kabul!kaytlar!

!
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Ek"1"

Cihaz"Kart"Örne&i""

!

 

  C!HAZ KARTI N°  
 

 

C!HAZ ADI

 

Rev.  

Sayfa  1 /1 

 
MARKA :                                                                                    MODEL :

SER! NUMARASI 
ERO DE SERIE
TEDAR!KÇ! ADI 
FOURNISSEUR

TEDAR!KÇ! ADRES!

SATIN ALMA  TAR!H!  SERV!SE G!R!" TAR!H! 
SERVICE

Garanti Süresi 

YEREL : 

SORUMLU :                                               YEDEK 
REMPLACANT

"irket ad  
 
Adres : 
Dosya 

S.A.V.(Videonik Ses Frekans Sistemleri): 

MALZEMEN!N ÖZELL!KLER! 
TERISTIQUES DU MATERIEL

Ölçüleri :  - Geni#lik:  -  YükseklikYükseklik- Derinlik: 
Kaynak : 

!tiyaçlar:              A$rlk 

ÖZELL!KLER 

              Birim 
              Ölçü Hücresi:                                                    Ölçekler

 
 
 

Gözlem  

!
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EK"2"

Cihaz"Takip"Kart"Örne&i""

! "
"C!HAZ"KARTI"
TANIMLAMA"

No."
Rev."
Sayfa"1/1"
"

"
KAL!BRASYONLAR"–"KONTROLLER"

"
TAR!H" ARACI"

ONAY"
SONUÇLAR" B!R"SONRAK!"

KAL!BRASYON"
KONTROL"

"
! !

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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"

Ek"3"

Günlük"Terazi"Kontrolünün"Sa&lamas""

Terazinin"Günlük"Takibi"" Referans:"

Sürüm!No\!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SayZa\!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TAL!MAT"
Amaç\!!

!!!!!!!!!!!!!KULLANIM!ÖNbES"!YERAZ"N"N!GÜNLÜK!KONYROLÜ!
UYGULAYICILAR\!!

GÜNÜN!"LK!KULLANIbISI!

BELGE"VE/VEYA"B!LG!"VEYA"GEREKL!"MALZEME"

Gerekli!Bilgi!Veya!Belge!listesi\! fangi!belgeyle!birlikte\!

r!Yerazinin!Kullanm!#ekli! ! r!Yerazi!Yannda! !

r!Kontrol!Kart! ! r!Yerazi!Yannda! !

r!Kütle!Kontrolü! ! r!Yerazi!Yannda! !

UYULMASI"GEREKEN"KO$ULLAR"VE/VEYA"KISITLAMALAR"

r!Kullanm!Öneesid!en!az!3W!dakika!boyunea!kayna&a!ba&lanmas!!

r!Yerazinin!yatayl&nn!kontrol!edilmesi!]!su!terazisinin^!!

r!Oda!ssnn!15Wb!dereeeden!Zazla!olmas!!

!LET!LMES!"GEREKEN"BELGELER"VEYA"B!LG!LER""

Sorunlar:" Uyulmas"Gereken"Davran#"

r!Uymayan!De&er!
Yerazinin!üzerine!ifSj!]Uyumla$trlm$!Sistemj!
ibaresi!ta$yan!krmz!bir!etiket!yap$trlmas!!

!
Metrolo`i!Yetkilisine!Bilgi!Verilmesi!!

"
!lgili"Belgeler:" Yerazi!Kontrol!Kart!! !
Tarihçe:""

ReV!

ReV!!

! !

Kimlik!de&i$ikli&i!yaplmas!

Hazrlayan\Tarih:!! Kontrol:Tarih:" Onay:Tarih"

!
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EK"4"

Basitle#tirilmi#"Talimat:""mikrobiyoloji"analiz"yöntemi"

Ba&rsak" enterokoklar" ara#trlmas" ve" saym."
Membran"filtreleme"metodu.""

0"De&i#iklikler"

De&i$iklik\!basitle$tirilmi$!yazm!

1"Yöntem""

LQ"Ölçümü"
0,40"
0,40"
0,40"
0,47"
0,48"
0,46"
0,41"
0,50"
0,41"
0,48"

Uygulama"alan"

Askda! maddelerin! Veya! partikül%
lerin! çok! miktarda! oldu&u! sular!
_ariç!bütün!su!çe$itleri!"

Referans"standart!

NF!EN!ISO!7TUU%2!!]A&ustos!2WWW^"

Muhafaza"

bam!Veya!polietilen!numune!alma!
$i$eleri!

Analiz"öncesi"muhafaza"süresi"

24!saat!

#i$elenmi$!sular!için!12!saat"
Muhafaza"ss"

Ya$ma!esnasnda\!"!1Wnb!sda!so&utulmu$!araba!Veya!so&uk!akümülatörlü!
izoterm!akümülatör!!

"lk!6!saat!tolerans\!ortam!ss!]v25nb^"

LaboratuVara!getirilmesinden!analize!kadar\!so&uk!oda!5nb!s!3nb!
Tayin"limiti"

W!UFb!

Sonuçlarn"ifade"edilmesi"

UFbg1WWml!Veya!UFbg25Wml!

2"Güvenlik"

GÜVENL!K"VE"ÖNLEMLER"" "Y"!LABORAYUVAR!UYGULAMALARINA!]GLX^!UYULMASI!
ATIKLAR!! Bu!amaçla!kullanma!ayrlm$!çöp!kutularna!atlmalar"

3"!lke"(Metodun/Yöntemin"Prensibi)"

Da_a!sonra!sodyum!azotür!Ve!2d3d5%triZeniltetrazolyum!klorürü! i_tiVa!eden!kat!selektiZ!
ortam!üzerine!yerle$tirilen!membran!Ziltreleme!ile!suyun!Ziltrelenmesi!]1WWgml^!!

Yipik!koloniler!ya!ortada!Veya!koloninin! tamamnda!ka_Verengi%krmz!Veya!pembe!bir!
renkle!bombele$mi$tir.!!
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KonZirmasyon!44nb!! sda!öneeden! stlm$!saZrad!eskulin!Ve!azotür!`elozu!üzerindeki!bü%
tün!koloniler!ile!birlikte!membran!transZerinin!yaplmasyla!gerçekle$tirilir.!

4"Materyal,"kültür"ortamlar"

Materyal"

- Mikrobiyolo`i!laboratuVarnda!sklkla!kullanlan!malzeme!]steril!pipetlerd!Xetri!kutulard!
inkübatörlerm^!

Dilüsyon"sa&layc"

- Yuzlu!peptone!su\!EXS!]MR!15[WW^!

Selektif"kültür"ortam"

- Enterokoklar!için!`eloz\!Slanetz!Ve!Bartley!]MR!25[WW^!

Konfirmatif"kültür"ortam"

- "ki!yönlü!olarak!eskulin!Ve!azotüre!ba&l!`eloz\!BEA!]MR!W4[WW^.!

5"!#lem"#ekli"

Filtreleme"

" Analiz!edileeek!numunenin!ard$k!çeVirme!_areketleriyle!_omo`enle$tirilmesik!
" Membran!Zilitre!kullanma!talimat! INSgLbg5W2!do&rultusunda!numunenin!2W!Ve!25ml!

arasnda! membran! Ziltreleme! i$leminin! yaplmas! ]numunenin! yapsna! göre^! Ve!
membrann!bir!Slanetz!Ve!Bartley!`eloz!kutusunun!üzerine!yerle$tirilmesi.!!

!nkübasyon!

" Bu! $ekilde!_azrlanm$!kutular! ters! çeVrilip!44saat!s!4saat!boyunea!36nb!s!2nb! sda!
inkübatöre!yerle$tirilmektedir.!

Okuma!

" Merkezde!Veya!etraZnda!krmzd!ka_Verengi!Veya!pembe!renkte!olan!bütün!bombeli!
kolonilerin!Varsaylan!enterokoklar!olarak!kabul!edilmesi.!!

"Konfirmasyon"ve"saym!

" E&er!tipik!koloniler!Var!ised!ikili!olarak!eskulin!Ve!azotüre!ba&l!`eloz!kutusunun!üzerine!
penslerle!tutturularak!membrann!çeVrilmeden!transZer!edilmesi!]1!saat!boyunea!44nb!
#!1nb!sda!öneeden!stlm$^!!Ve!2!saat!boyunea!44nb!s!1nb!sya!konulurk!

" ceVreleyen!ortamda!siya_!bir!_alohya!sa_ip!bütün!tipik!kolonilerin!pozitiZ!tepkime!gös%
terdiklerinin!kabul!edilmesi!Ve!bunlarn!ba&rsak!enterokoklar!olarak!saylmas.!!
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6"Kontrol"

Uygulanan!kontroller!iMembran!Ziltrelemenin!genel!metoduj!INSgLbg5W2!kullanma!tali%
matnda!açklanm$tr.!

7"Hesaplama""

fer!koloninin!tek!bir!mikroorganizmadan!olu$tu&u!kabul!edilmektedir!Ve!Koloni!Üreten!
Ünitelerin!Veya!Koloni!Olu$turan!Ünitelerin!]UFb^!says!olarak!iZade!edilir.!!

Sonuç!a$a&daki!gibi!iZade!edilmektedir\!

Enterokoklar" ! ! ! n"UFC/"250ml!
n!t!W! ! ! ! ! W!UFbg!25Wml"
1!v!n!v!1WW! ! ! ! n!UFbg!25Wml"

! ! ! n!!u!1WW! ! ! ! 1WW!UFbg!25Wml"
! ! ! ! ! ! ! Veya!dilüsyonlarn!sonuçlar!

E&er!dilüsyonlar!yaplm$!ised!elde!edilen!n!saysnn!dilüsyon!orannn!tersi!ile!çarplmas.!!

Sonuçlar! ]okumalard! dilüsyonlard! a$lamalar^! EgLbg5WWd! EgLbg5W2! Veya! EgLbg5WT! sayl!
Zormlarda!!bildirilmektedir.!

8"Referans"standart"metoda""kyasla"farkllk"

Referans"standart"metodun!!
#art"

Laboratuvar"gerçekle#tirmesi Do&rulama"

44nb!s!W.5nb!aras!inkübasyon!! 44nb!s!1nb!aras!inkübasyon! Xrogram!1WW.2!spesiZik!
gereklilik!tolerans!
do&rultusunda!s!W.5nb!
orannda!kesinlik!elde!
edilmesini!sa&lamayan!
inkübasyon!malzemesi.!
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!

!

1%! Genel!]laboratuVar!tantmd!terimlerd!ksaltmalard!kitabn!kulanmd!
amae!Ve!uygulama!alanlar^!

2%! Kalite!politikasd!_edeZ!!Ve!genel!organizasyon!$emas!

3%! Kalite!sistemi!dökümanlarnn!yönetimi!

4%! Xersonel!

5%! Yerle$im!Ve!binalar!

6%! Alet![!Ekipman!!

7%! ReaktiZler!Ve!sarZ!!malzemeleri!

T%! Analiz!talimatlar!

U%! Uygunsuzluklard!!düzeltiei!Ve!önleyiei!Zaaliyetler!

1W%! "ç!kontrol!]iç!tetkik^!

X
L
A
N
L
A!

U
Y
G
U
L
A!

K
O
N
Y
R
O
L!

Ö
N
L
E
M
!
A
L!

EK"5:"Kalite"El"Kitab"!çeri&i"
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BIBLIOGRAPHIE"

First!oZ!all!regulation!and!international!standardization!surVey!s_ould!be!earried!out.!

ReZerenee! laboratory! s_ould!be! regularly! inZormed!about! standardization!}ork!by! t_e!
YSEd!partieularly! in! ease!oZ!publieation!oZ!a!ne}!european! standard!met_od.! IZ!possible! it!
s_ould! !be! inVolVed! in! YSE!}orking! group! ]e|ample\!proposition!oZ! t_e! translated! Frene_!
doeument!FD!Y!UW521^.!

Regular!e|e_anges!bet}een!Ministry!oZ!fealt_!and!YURKAK!are!reeommended!]aeeredi%
tation^.!!!

Bibliograp_y!reVie}s!s_ould!be!earried!out!eoneerning\!

- all!publis_ed!analytieal!met_odsd!
- publieations!in!seientiZieal!`ournals!releVant!oZ!t_e!Zield!oZ!bat_ing!}ater!�uality.!

1.!Regulation!doeuments!

" DireetiVe!2WW6g7gEb!oZ!European!Xarliament!and!oZ! t_e!bouneil!oZ!15t_!February!2WW6!eon%
eerning!t_e!management!bat_ing!}ater!�uality!and!repealing!!

" bouneil!DireetiVe!76g16WgEEb!oZ!T!Deeember!1U75!eoneerning!t_e!�uality!oZ!bat_ing!}ater!
" bireulaire!DGS%SD7!A!2WW4%364!du!2T! `uillet!2WW4!relatiVe!au|!modalit�s!dh�Valuation!et!de!

gestion!des!ris�ues!sanitaires!Zaee!�!des!situations!de!proliZ�ration!de!miero%algues!]eyano%
baet�ries^!dans!les!eau|!de!zones!de!baignades!et!de!loisirs!nauti�ues!

2."Recommended"standards"

2.1.Quality"assurance"

" ISO!17W25\!General!re�uirements!Zor!t_e!eompetenee!oZ!testing!and!ealibration!laboratories!!

" aX!ENV!13!53W\!later!�uality![!Guide!to!analytieal!�uality!eontrol!Zor!}ater!analysis!
" aX!Y!UW!21W\!Xrotoeol!Zor!met_od!Validation!]Frene_!standardized!met_od^!
" aXY! UW! 22W\! Xrotoeol! Zor! estimating! uneertainty! measurements! ]Frene_! standardized!

met_od^!
" ISO!T466%later!�uality!%%!balibration!and!eValuation!oZ!analytieal!met_ods!and!estimation!oZ!

perZormanee!e_araeteristies!!
" ISO!5725\!Aeeuraey!oZ!measurement!met_ods!and!results!
" Xrogram!1WW%1!bOFRAb\!Yee_nieal!re�uirements!Zor!analysing!p_ysieo!e_emieal!parameters!in!

}ater!
" Xrogram!1WW%2!bOFRAb\!Yee_nieal!re�uirements!Zor!analysing!mierobiologieal!parameters! in!

}ater!
" ISO!77W4%!later!�uality�EValuation!oZ!membrane!Zilters!used!Zor!mierobiologieal!analysis!
" ISOgYR!13T43![!later!�uality![!Guidanee!on!Validation!oZ!mierobiologieal!met_ods!
" XRgNF!Y!UW461%!later!�uality![!Mierobiology%!�uality!eontrol!oZ!eulture!media!
" NF!a!W6%W31%W![!Applieation!oZ!statisties%!bontrol!e_arts%!Xart!W\!General!prineiples!
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"2.2.Sampling"

" ISO! 5667%1\! later! �uality! %%! Sampling! %%! Xart! 1\! later! �uality! Sampling\! Xart! 1!
Guidanee!on!t_e!design!sampling!programs!and!sampling!tee_ni�ues.!

" ISO! 5667%3!later! �uality! %%! Sampling! %%! Xart! 3\!Guidanee! on! t_e! preserVation! and!
_andling!oZ!}ater!samples!

" ISO! 5667%4!later! �uality! %%! Sampling! %%! Xart! 4\!Guidanee! on! sampling! Zrom! lakesd!
natural!and!man%made!

" ISO!5667%6!later!�uality! %%!Sampling! %%!Xart!6\!Guidanee!on! sampling!oZ! riVers!and!
streams!

" ISO!5667%U!later!�uality! %%! Sampling! %%!Xart!U\!Guidanee!on! sampling! Zrom!marine!
}aters!

" ISO! 5667%14!later!�uality! %%! Sampling! %%!Xart! 14\!Guidanee!on!�uality! assuranee!oZ!
enVironmental!}ater!sampling!and!_andling!

" ISO!5667%16!later!�uality!%Sampling!%!Xart!16\!Guidanee!on!biotesting!oZ!samples!
" AFNOR! FD! Y! UW! 521\! later! �uality! [! Sampling! tee_nieal! guide! Zor! t_e! _ealt_!

monitoring!oZ! s}imming!pools! and!bat_ing!}ater! in! eomplianee!}it_!Xublie!fealt_!
bode!

" ISO!1U45T!later!�uality!%%!Sampling!Zor!mierobiologieal!analysis!
" Manuel! de! pr�lèVements! %! b_arte! de! �ualit�%!�uid! eommentd! �uand! et! aVee! �uels!

outils!doit%on!proe�der!�!un!pr�lèVement!?!Direetions!R�gionale!et!D�partementales!
des!AZZaires!Sanitaires!et!Soeiales!de!R_ône%Alpes!

2.3.Analytical"methods"

2.3.1.Microbiology"

" ISO!6222\!later!�uality!%%!Enumeration!oZ!eulturable!mieroorganisms![!eolony!eount!
by!inoeulation!in!a!nutrient!agar!eulture!medium!

" ISO! U3WT%1\! later! �uality\! Deteetion! and! enumeration! oZ! E! eoli! and! eoliZorm!
baeteria[!part!1\!membrane!Ziltration!met_od!

" ISO!U3WT%3\!later!�uality\!Deteetion!and!enumeration!oZ!E!eoli!and!eoliZorm!baeteria!
in!surZaee!and!}aste!}ater![!part!3\!miniaturized!met_od!]most!probable!number^!by!
inoeulation!in!li�uid!medium.!

" ISO! 7TUU%1\!later! �uality\! Deteetion! and! enumeration! oZ! intestinal! enteroeoeei! in!
surZaee! and!}aste!}ater.part! 1\!miniaturized!met_od! ]most! probable! number^! by!
inoeulation!in!li�uid!medium.!

" ISO!7TUU%2\!later!�uality\!Deteetion!and!enumeration!oZ! intestinal!enteroeoeei!part!
2\!membrane!Ziltration!met_od!

2.3.2.Inorganic"chemistry"parameters"

" ISO!5T13!later!�uality!%%!Determination!oZ!dissolVed!o|ygen!%%!Iodometrie!met_od!
" ISO!5T14!later!�uality!%%!Determination!oZ!dissolVed!o|ygen!%%!Eleetroe_emieal!probe!

met_od!
" EN!27TTT\!later!�uality!determination!oZ!eleetrieal!eonduetiVity.!
" ISO! 5U61! later! �uality! %%! Determination! oZ! eadmium! by! atomie! absorption!

speetrometry!
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" ISO! 6777! later! �uality! %%! Determination! oZ! nitrite! %%! Moleeular! absorption!
speetrometrie!met_od!

" ISO! 6T7T!later! �uality! %%! Determination! oZ! p_osp_orus! %%! Ammonium!molybdate!
speetrometrie!met_od!!

" ISO!7W27!later!�uality!%%!Determination!oZ!turbidity!
" ISO! 715W%1! later! �uality! %%! Determination! oZ! ammonium! %%! Xart! 1\! Manual!

speetrometrie!met_od!
" ISO!7TT7!later!�uality!%%!E|amination!and!determination!oZ!eolour!
" ISO!7TTT!later!�uality!%%!Determination!oZ!eleetrieal!eonduetiVity!
" ISO!T2TT!later!�uality!%%!Determination!oZ!eobaltd!niekeld!eopperd!zined!eadmium!and!

lead!%%!Flame!atomie!absorption!speetrometrie!met_od!
" ISO! UU65! later! �uality! %%! Determination! oZ! selenium! %%! Atomie! absorption!

speetrometrie!met_od!]_ydride!tee_ni�ue^!
" ISO!1W523!later!�uality!%%!Determination!oZ!pf!
" ISO! 11732!later!�uality! %%!Determination!oZ!ammonium!nitrogen! %%!Met_od!by! Zlo}!

analysis!]bFA!and!FIA^!and!speetrometrie!met_od!
" ISO! 11TT5! later! �uality! %%! Determination! oZ! 33! elements! by! induetiVely! eoupled!

plasma!atomie!emission!speetroseopy!
" ISO! 11U23!later! �uality! %%!Determination! oZ! suspended! solids! by! Ziltration! t_roug_!

glass%Zibre!Zilters!
" ISO! 11U6U! later! �uality! %%! Determination! oZ! arsenie! %%! Atomie! absorption!

speetrometrie!met_od!]_ydride!tee_ni�ue^!!
" ISO!133U5!later!�uality!%%!Determination!oZ!nitrite!nitrogen!and!nitrate!nitrogen!and!

t_e!sum!oZ!bot_!by!Zlo}!analysis!]bFA!and!FIA^!and!speetrometrie!deteetion!
" ISO!155T6!later!�uality! %%!Determination!oZ!traee!elements!using!atomie!absorption!

speetrometry!}it_!grap_ite!Zurnaee!
" ISO!156T1%1!later!�uality! %%!Determination!oZ!ort_op_osp_ate!and! total!p_osp_orus!

eontents!by! Zlo}!analysis! ]FIA!and!bFA^! %%!Xart! 1\!Met_od!by! Zlo}! in`eetion!analysis!
]FIA^!

" ISO!156T1%2!later!�uality! %%!Determination!oZ!ort_op_osp_ate!and!total!p_osp_orus!
eontents!by!Zlo}!analysis!]FIA!and!bFA^!%%!Xart!2\!Met_od!by!eontinuous!Zlo}!analysis!
]bFA^!!

" ISO! 172U4! later! �uality! %%! Applieation! oZ! induetiVely! eoupled! plasma! mass!
speetrometry!]IbX%MS^!!

" ISO! 17T52! later! �uality! %%! Determination! oZ! mereury! %%! Met_od! using! atomie!
Zluoreseenee!speetrometry!

" ISO!bD!23U14![!2\!later!�uality![!determination!oZ!antimony!part!2!met_od!using!
_ydrid!generation!atomie!absorption!speetrometry!]fG!AAS^!

" NF!EN!14T3\!later!�uality\!determination!oZ!mereury.!
" NF!EN!25663\!Determination!oZ!K`elda_l!nitrogen![!Met_od!aZter!mineralization!}it_!

selenium.!
" NF! EN! 1622\!later! analysis\! determination! oZ! t_res_old! odour! number! ]YON^! and!

t_res_old!ZlaVor!number!]YFN^!
" Manuel!des!analyses! e_imi�ues!en!milieu!marind!Alain!Aminotd!Mareel!b_aussepied!

bNEaO!Brest!]F^!]1UT3^!3U5!p.!
" Met_ods!oZ!sea}ater!analysisd!K.Grass_oZZd!K.Kremlingd!M.Er_ardtd!lilley!Vbfd!Y_ird!!

Edition!624!p.!
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2.3.3.Organic"chemistry"parameters"

" ISO! 643U! later! �uality! %%! Determination! oZ! p_enol! inde|! %%! 4%Aminoantipyrine!
speetrometrie!met_ods!aZter!distillation!

" ISO! 646T! later! �uality! %%! Determination! oZ! eertain! organoe_lorine! inseetieidesd!
polye_lorinated!bip_enyls!and!e_lorobenzenes![!Gas!e_romatograp_ie!met_od!aZter!
li�uid%li�uid!e|traetion!!

" ISO!7T75%1!later!�uality! %%!Determination!oZ! surZaetants! %%!Xart! 1\!Determination!oZ!
anionie!surZaetants!by!measurement!oZ!t_e!met_ylene!blue!inde|!]MBAS^!

" ISO!T245!later!�uality! %%!Guidelines! Zor! t_e!determination!oZ! total!organie! earbon!
]YOb^!and!dissolVed!organie!earbon!!

" ISO!U377%2!later!�uality!%%!Determination!oZ!_ydroearbon!oil!inde|!%%!Xart!2\!Met_od!
using!solVent!e|traetion!and!gas!e_romatograp_y!

" ISO!1W3W1!later!�uality!%%!Determination!oZ!_ig_ly!Volatile!_alogenated!_ydroearbons!
%%!Gas%e_romatograp_ie!met_ods!!

" ISO! 1W6U5! later! �uality! %%! Determination! oZ! seleeted! organie! nitrogen! and!
p_osp_orus!eompounds!%%!Gas!e_romatograp_ie!

" ISO! 1136U! later! �uality! %%! Determination! oZ! seleeted! plant! treatment! agents! %%!
Met_od!using!_ig_!perZormanee!li�uid!e_romatograp_y!}it_!UV!deteetion!aZter!solid%
li�uid!e|traetion!

" ISO!11423%1!later!�uality!%%!Determination!oZ!benzene!and!some!deriVatiVes!%%!Xart!1\!
fead%spaee!gas!e_romatograp_ie!

" ISO!11423%2!later!�uality!%%!Determination!oZ!benzene!and!some!deriVatiVes!%%!Xart!2\!
Met_od!using!e|traetion!and!gas!e_romatograp_y!

" ISO! 156TW! later! �uality! %%! Gas%e_romatograp_ie! determination! oZ! a! number! oZ!
monoeyelie!aromatie!_ydroearbonsd!nap_t_alene!and!seVeral!e_lorinated!eompounds!
using!purge%and%trap!and!t_ermal!desorption!

" ISO! 15U13!later! �uality! %%! Determination! oZ! seleeted! p_eno|yalkanoie! _erbieidesd!
ineluding! bentazones! and! _ydro|ybenzonitriles! by! gas! e_romatograp_y! and! mass!
speetrometry!aZter!solid!p_ase!e|traetion!and!deriVatization!!

" ISO! 17UU3!later! �uality! %%! Determination! oZ! 15! polyeyelie! aromatie! _ydroearbons!
]XAf^!in!}ater!by!fXLb!}it_!Zluoreseenee!deteetion!aZter!li�uid%li�uid!e|traetion!

" ISO!2W17U!later!�uality!%%!Determination!oZ!mieroeystins!%%!Met_od!using!solid!p_ase!
e|traetion!]SXE^!and!_ig_!perZormanee!li�uid!e_romatograp_y!]fXLb^!}it_!ultraViolet!
]UV^!deteetion!

" EN! 12U1T\!later! �uality\! determination! oZ! parat_iond! parat_ion!met_yl! and! some!
organop_osp_orous! eompounds! in! }ater! by! die_loromet_ane! e|traetion! and! gas!
e_romatograp_ie!analysis!

" ISO! Yb! 147gSb! 2! N! WT4W\! later! �uality\! determination! oZ! eyanobaeterial! to|ins%!
met_od! }it_! fig_! perZormanee! Li�uid! b_romatograp_y! ]fXLb^! and! mass!
speetrometry!deteetion!]MSgMS^!

3."Other"publications"

!D�Veloppement! durabled! EnVironnement! et! Xares! �u�bee! [Direetion! G�n�rale! des!
Xoliti�ues![!byanobaet�ries!et! eyanoto|ines!au!�u�bee\! suiVi!�! si|! stations!de!produetion!
dheau!potable!]2WW1%2WW3^!]mars!2WW5^!
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" AFSSA!%!EValuation!des!ris�ues!li�s!�!la!pr�senee!de!eyanobaet�ries!et!de!leurs!to|ines!
dans! les!eau|!destin�es!�! lhalimentationd!�! la!baignade!et!autres!aetiVit�! r�er�atiVes!
]`uillet!2WW6^.!

" L.SpooZd!X.VesterkVistd!Y.Lind_olmd!J.Meriluotod!J.b_romatogr.A!1W2W!]2WW3^!1W5%11U!
" M.Bareod!L.A.La}tond!J.RiVerad!J.bai|ae_d!J.b_romatogr.A!1W74!]2WW5^!23%3W!
" b.l.Die_neltd!S.M.Xetermand!l.L.Budded!Yrends!in!Analytieal!b_emistry!Vol.24d!No.!7!

]2WW5^!622%634!
" L.Z_angd!a.Xingd!Z.Yangd!Yalanta!62!]2WW4^!1U3%2WW!
" E.b..AguetedA.Gago%Martinezd! J.M.! Leaod! J.A.! Rodriguez%Vas�uezd! b.Menardd!

J.F.La}reneed!Yalanta!5U!]2WW3^!6U7%7W5!
" K%I.faradad!F.Kondod!K.Ysu`id!J.AOAb!Int.!T4!]2WW1^!1636%1642!
" L.La}tond!b.Ed}ardsd!G.A.Goodd!Analyst!11U!]1UU4^!1525%153W!
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