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   1)   Analizlerin kabul edilen asgari numune miktarları ;

     -   Proximate analizler için:Orijinal numunelerde ( Ön işlem gerektiren ) min. numune miktarı 2 kg ' dır.

     -   Fiziksel test ve şahit numune saklanılması istenildiği durumlarda laboratuvarımız ile iletişime geçilmesi 

gerekmektedir.

     -   Analiz için gönderilen numunelerde standardlara uygun şahit numune saklanılması istenmiyor ise, olabilecek

herhangi bir hata durumunda orjinal numuneden analiz tekrarı yapılmamaktadır.

     -   H.G.I testi için min.1 kg,  5 mm altı numune gerekmektedir ( Numune 5 mm altı değil ise fiziksel işleme tabi tutulur

ve Numune Hazırlama Ücreti talep edilir. )

     -   Ebat analizleri için numunenin durumuna, temsil ettiği tonaja göre önceden laboratuvarımız ile iletişime geçilmesi

gerekmektedir ( Ebat analizinde şahit numune saklanmaz. )

   2)   Numuneler hava sızdırmaz kap veya ambalajlarda gelmelidir.

   3)   Şahit numuneler aksi belirtilmedikçe 3 ay saklanmaktadır. ( Mevzuat gereği resmi numuneler 6 ay saklanmaktadır. )

   4)   Özel şartların veya değişik metodların uygulanması talep edilmesi durumunda, numune gönderilmeden önce 

laboratuvarımızla iletişime geçilmesi gerekmektedir.

   5)   Analiz süresi force-major ( uluslar arası kabul edilmiş olağan üstü haller ) dışında numune kabul tarihinden itibaren

en fazla 7 iş günüdür. Analiz yoğunluğuna ve analizi talep edilen numune sayısına göre bu süre değişebilir. Cihaz arızası 

ve benzeri durumlarda bilgilendirme yapılacaktır.

   6)   Kömür analizi talep formu mutlaka doldurulmalıdır veya numune ile ilgili açıklayıcı bilgiler bulunan dilekçe yazılmalıdır.

   7)   Kargo yoluyla gönderilen numuneler için de yukarıda belirtilen kurallar geçerlidir.

   8)   Yukarıda belirtilen şartlar dışında gelen numunelerde tespit edilen uygunsuzluklar raporda yazılmak kaydıyla 

şartlı olarak kabul edilir.

   9)  Hasar görmüş numune kap, ambalaj veya mühürlerde numuneler geri iade edilir.

   11)   Aşınma Sağlamlığı, Düşme Sağlamlığı, Suya Dayanım ve Kırılma Sağlamlığı testleri için en az 25-30  kg numune

gerekmektedir. Briketlerin boyutu 25 mm ile 75 mm arası olmalıdır.

   12)   Köşeleri kırılmamış ve bölünmemiş numuneler gönderilmelidir.

   13)   Şekilleri düzgün olan ve darbe almamış numuneler gönderilmelidir.

   3)   Numuneler hava sızdırmaz kap veya ambalajlarda gelmelidir.

   4)   Şahit numuneler aksi belirtilmedikçe 3 ay saklanmaktadır. Mevzuat gereği resmi numuneler 6 ay saklanmaktadır. 

   7)   Analiz talep formu mutlaka doldurulmalıdır veya numune ile ilgili açıklayıcı bilgiler bulunan dilekçe yazılmalıdır.

   8)  Hasar görmüş numune kap, ambalaj veya mühürlerde numuneler geri iade edilir.

Tarih : İmza :

   1)  Nem oranı yüksek (ıslak) numuneler 5 kg’dan az, 10 kg'dan fazla olmamalı, numunelere ön kurutma işlemi 

uygulanmışsa 2 kg'dan az olmamalıdır. Ebat analizleri için önceden laboratuvarımız ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

   2)   Analiz için gönderilen numunelerde standardlara uygun şahit numune saklanılması istenmiyor ise, olabilecek herhangi 

bir hata durumunda orjinal numuneden analiz tekrarı yapılmamaktadır.

   5)   Özel şartların veya değişik metodların uygulanması talep edilmesi durumunda, numune gönderilmeden önce 

laboratuvarımızla iletişime geçilmesi gerekmektedir.

   6)   Analiz süresi force-major ( uluslar arası kabul edilmiş olağan üstü haller ) dışında numune kabul tarihinden itibaren en 

fazla 7 iş günüdür.Analiz yoğunluğuna ve analizi talep edilen numune sayısına göre bu süre değişebilir. Cihaz arızası ve 

benzeri durumlarda bilgilendirme yapılacaktır. 

KRİTERLERİ

  10)  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuatı kapsamında; iç izleme, denetim ve izin amaçlı analiz başvurularında numunenin 

yetki belgesine sahip kişilerce alınmış olması ve mühürlenmiş olması şartı aranır. Aksi taktirde numune iade edilir. 

KÖMÜR BRİKETİ NUMUNELERİ İÇİN ;

NUMUNE KABUL

PİRİNA,BİYOKÜTLE veya DİĞER KATI YAKIT NUMUNELERİ İÇİN ;

STANDART LABORATUARLAR İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

KÖMÜR NUMUNELERİ İÇİN ;
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   5)  Hasar görmüş numune kap, ambalaj veya mühürlerde numuneler geri iade edilir.

   5)  Hasar görmüş numune kap, ambalaj veya mühürlerde numuneler geri iade edilir.

Tarih : İmza :

   9)  Numuneye ait analiz talep formu ve/veya resmi yazı/tutanakta, geliş amacı ve istenilen analizleri (ilgili yönetmelik 

madde ve/veya tablo numarası) okunabilir şekilde mutlaka belirtilmelidir.

   6)  Yetkili kuruluşlardan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendirdiği kuruluşlardan) deşarj izni almak üzere yapılan 

analizlerde numunelerin yönetmelik gereği Çevre İl Müdürlüğü elemanları tarafından alınması gerekmektedir. Bunun 

mümkün olmadığı durumlarda Atıksu Laboratuvarı sorumluları ile irtibata geçerek alınacak numunenin özelliğine göre 

numune alma esasları hakkında bilgi alınması gerekmektedir

   7)  Zarar görmüş kırık-çatlak ve sızdırma yapan numune kaplarında gelen numuneler kabul edilemez.

   8)  İçme suyu ambalajları hariç, daha önce başka bir amaçla kullanılmış yıpranmış ambalajlara, gıda ambalajlarına, 

meşrubat şişelerine alınmış temiz su ve atıksu numuneleri kabul edilmez

   1)  Tüm su numuneleri en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılmalıdır.

   2)   Atıksu numuneleri en az 3 litre, en fazla 10 litre olarak suyun kimyasal yapısını değiştirmeyecek nitelikte, bu amaç için 

üretilmiş temiz plastik (PP, PE, PTFE) veya cam kaplarda olmalıdır. Numune kapları, numunenin bileşimini, adsorbsiyondan 

ve buharlaşmadan kaynaklanan kayıplardan veya yabancı maddeler ile kirlenmeden korumalıdır. Numune alma ve 

muhafaza kaplarının seçiminde; temizleme ve yeniden kullanmaya elverişlilik, hacim, şekil, büyüklük bakımından kullanışlılık, 

kapanma, sızdırmazlık, yeniden kolay açılabilirlik, kırılma ve aşırı soğuk ve sıcaklıklara dayanıklılık gibi faktörler dikkate 

alınmalıdır. 

   4)  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuatı kapsamında; iç izleme, denetim ve izin amaçlı analiz başvurularında numunenin 

yetki belgesine sahip kişilerce alınmış olması ve mühürlenmiş olması şartı aranır. Aksi taktirde numune iade edilir. 

NUMUNE KABUL

KRİTERLERİ

   3)   Numunenin cinsi numune talep yazısında ve numune kapları üzerinde belirtilmelidir.

   1)  Atık Yağ numuneleri en az 1 litre 'den az olmamalıdır. 

   2)   Numune cam şişelere konmalı ve şişe ağzı sızdırmaz kapakla kapatılmış olmalıdır.

   3)  Atıksu numuneleri alındıktan sonra güneş ışınlarından korunarak ve birbirlerine bulaşmasını engelleyecek önlemler 

alınarak soğuk zincirde (5±3)°C’de saklanmalı ve taşınmalıdır. Bu şartların sağlanması için numune alımı ve taşınmasından 

sorumlu birim, gerekli önlemleri alınarak numuneleri laboratuvara teslim etmeli ve bu amaca uygun taşıma kapları 

kullanılmalıdır.

   5)  Yağ ve gres analizi yapılacak numuneler,1 litrelik cam kavanoz ile, herhangi bir aktarma kabı kullanılmaksızın 

kaynağından doğrudan alınmalıdır. 

STANDART LABORATUARLAR İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

MADENİ YAĞ ve PETROL TÜREVLERİ NUMUNELERİ İÇİN ;

ATIK SU NUMUNELERİ İÇİN ;

   4)  Numunelerin donmaması için uygun sayıda buz aküsü kullanılmalı ve numunelerin buz aküleri ile teması 

engellenmelidir. Numunenin herhangi bir kısmı donmuş olmamalıdır

   1)  Fuel-oil, benzin gibi petrol ürünü numuneleri 3 litre, biyodizel, motorin ve madeni yağ numuneleri 4 litre'den az 

olmamalıdır. 

   2)   Numune cam şişelere konmalı ve şişe ağzı sızdırmaz kapakla kapatılmış olmalıdır.Benzin numunelerinde, numune 

şişesi en az ¾’ü dolu olmalıdır. 

   3)   Numunenin cinsi (fuel-oil , normal benzin, kurşunsuz benzin, motorin gibi) numune talep yazısında ve numune kapları 

üzerinde belirtilmelidir.

ATIK YAĞ NUMUNELERİ İÇİN ;

   4)   Petrol ürünü numunelerinde numunenin en az 1 litresi şahit numune olarak saklanır. Numunenin yetersiz olduğu 

durumda şartlı kabul yapılır ve şahit numune saklanmaz. Petrol Ürünü numunelerine ait şahit numuneler 3 (üç)  ay boyunca 

saklanır.
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   1)   Diğer analizlerde gerekli numune miktarını öğrenmek için önceden laboratuvarımız ile iletişime  geçilmesi

gerekmektedir.

   2)   Analiz için gönderilen numunelerde standardlara uygun şahit numune saklanılması istenmiyor ise, olabilecek

herhangi bir hata durumunda orjinal numuneden analiz tekrarı yapılmamaktadır.

   3)   Numuneler hava sızdırmaz kap veya ambalajlarda gelmelidir.

   4)   Şahit numuneler aksi belirtilmedikçe 3 ay saklanmaktadır ( Maden, çimento, gübre vb. ). 

   5)   Özel şartların veya değişik metodların uygulanması talep edilmesi durumunda, numune gönderilmeden önce

laboratuvarımızla iletişime geçilmesi gerekmektedir.

   6)   Analiz süresi force-major ( uluslar arası kabul edilmiş olağan üstü haller ) dışında numune kabul tarihinden

itibaren en fazla 7 iş günüdür. Analiz yoğunluğuna ve analizi talep edilen numune sayısına göre bu süre değişebilir.

Cihaz arızası ve benzeri durumlarda bilgilendirme yapılacaktır.

   7)   Analiz talep formu mutlaka doldurulmalıdır veya numune ile ilgili açıklayıcı bilgiler bulunan dilekçe yazılmalıdır.

   8)   Kargo yoluyla gönderilen numuneler için de yukarıda belirtilen kurallar geçerlidir.

   9)   Yukarıda belirtilen şartlar dışında gelen numunelerde veya ölçüm sırasında tespit edilen uygunsuzluklar raporda

yazılmak  kaydıyla şartlı olarak kabul edilir.

   10)  Kişisel Maruziyet ( İSG ) ve Çevre - Emisyon ölçümleri ve analizleri için laboratuvarımız ile iletişime geçilmesi 

gerekmektedir.

   1)  Numunelerin homojen olması tercih edilir. Aksi takdirde analiz sonuçları farklılık gösterebilir ve laboratuvarımız

bu durumdan sorumlu değildir.

   2)  Yukarıdaki kriterlerin kapsamadığı numune tipleri için numune kabul birimi / Laboratuvar Teknik Sorumlusuyla

görüşülmelidir.

   3)    T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  ‘’ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma Ve Analiz Metotları Tebliği ‘’ ne

göre yetkili numune alma personeli ile numune alma hizmeti sağlamaktadır

   4)    Çevre numunelerinde , T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı asgari fiyat listesi uygulanmaktadır. 

   5)    Analiz metotlarını, fiyatlarını, gerekli numune miktarlarını, şahit numune saklama sürelerini, banka bilgilerini ve  

akreditasyon kapsamlarını öğrenmek için önceden laboratuvarımız ile iletişime  geçilmesi gerekmektedir veya iletişim

bilgilerimize web sitemizden ulaşılabilir. www.standardlab.org

   6)    TS EN ISO/IEC 17025 ve bakanlık ilgili yönetmelikleri dikkate alınarak rapor sunulur, rapor gönderildikten sonra  

sonuçlarla ilgili ortaya çıkabilecek uygunsuzluk veya anlaşmazlıklarda analiz tekrar edilir. Analizlerin sonuçları elden ,

e-posta  veya kargo yolu ile ulaştırılır.

   7)    Laboratuvarımızın bulduğu deney sonuçları / ölçümler üzerinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda analiz  / 

ölçüm tekrar edilir. Anlaşmazlığın devamı durumunda tekrar edilen analiz / ölçümler masrafları haksız tarafça ödemek

koşulu ile her iki tarafın kabul ettiği ve TS EN ISO/IEC 17025 Standardının şartlarını sağlayan hakem laboratuvarlara 

yaptırılır

   8)    Ücretleri yatırılmayan analizlerin / ölçümlerin raporları gönderilmeyecektir. Banka hesap numaralarımız web 

sitemizde mevcuttur. www.standardlab.org

Tarih : İmza :

DİĞER HUSUSLAR ;

DİĞER ANALİZ NUMUNELERİ ve ÖLÇÜMLER  İÇİN ;

STANDART LABORATUARLAR İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

NUMUNE KABUL

KRİTERLERİ
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3adet filtre Şartlandırılmış halde cam elyaf filtre(1,2µm)

TS ISO 9096 3adet 100ml polietilen Normal şartlar                   Baca başına 4 adet 

numune kabı içinde geri Numune                                       100ml polietilen numune kabı

TS EN 13284-1 yıkamalar(aseton+su) kabı içinde                      Baca başına 3 adet

           BACADA TOZ Blank =Filtre; tanık numune Aseton, saf su (baca sayısına göre yeterince)

3adet filtre Şartlandırılmış halde cam elyaf filtre(1,2µm)

3adet 100ml polietilen Normal şartlar                   Baca başına 4 adet 

EPA5, EPA 17 numune kabı içinde geri Numune                                       100ml polietilen numune kabı

yıkamalar(aseton+su) kabı içinde                      Baca başına 3 adet

Blank =Filtre; tanık numune Aseton, saf su (baca sayısına göre yeterince)

3adet 250ml numune (içinde

100ml impinger içeriği+ 150ml  %80lik izopropanol

izopropanol + filtre)    Soğuk zincir %3lük H2O2 (600ml)

3adet 500 ml H2O2 çözeltisi      ile taşıma Buz, saf su, silikajel (200,300g)

 BACADA SÜLFÜRİK ASİT        EPA 8 (2. ve 3. impinger içerikleri ve    gerçekleşir.

yıkamalar 

Blank= Kullanımdan kalan

kimyasallar -saf su

3adet 100ml polietilen kapta Bacada 1 örnekleme başına ;

BACADA HİDROJEN SÜLFÜR yaklaşık 45 ml numune içeriği    Soğuk zincir 0,01N iyot çözeltisi(60ml)

                 ÖRNEKLEME  EPA METOD 11 (Kadmiyum Sülfat)      ile taşıma CdSO4  Absorblama çözeltisi (45ml)

3adet polietilen kapta 60ml iyot    gerçekleşir. %3lük H2O2 (15ml)

yıkama numunesi Buz, saf su, silikajel(max30g)

Blank= Kullanımdan kalan kimyasal

ÇEVRE &İSG NUMUNE KABUL

KRİTERLERİ
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3adet 30 ml saf su numunesi Soğuk zincir ve                       Buz, Silikajel(20-30 g)

BACADA FORMALDEHİT       EPA 323 (cam amber şişede)  karanlıkta taşıma                     Saf Su( en az 100 ml)

Blank= Kullanımdan kalan saf su  gerçekleşir. 3 adet cam amber şişe(50 ml'lik)

 3adet 1L lik Polietilen numune

BACADA FLOR ÖRNEKLEME kabı içerisinde (200ml impinger    Soğuk zincir Buz, Silikajel (200, 300 g)

  EPA METOD 13 A içeriği+200 ml yıkama suyu+ filtre)      ile taşıma Saf Su (En az 2 L)

Blank; (1Lkapta kullanılmamış    gerçekleşir.

bir filtre+saf su)

3adet 250 ml polietilen numune

kabı içerisinde saf su numunesi    Soğuk zincir Buz, Silikajel (200, 300 g)

BACADA KLOR ÖRNEKLEME  TSE EN 1991:2010 3adet filtrelerin bulunduğu petri      ile taşıma Saf Su (En az 1 L)

kabı    gerçekleşir.

Blank;kullanımdan kalan kimyasal

3adet aktif karbon tüpü- Numune 4ºC altında serin Aktif karbon tüpleri ve kapakları 

BACADA VOC ÖRNEKLEMESİ TSE CEN/TS 13649 Blank; Benzer baca gruplarından ortam Numune alma etiketleri

1'er adet

EMİSYON NUMUNE KABUL

KRİTERLERİ
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KAP1;Filtre tutucunun bulunduğu Bacada 1örnekleme başına

petri kabı Hg Analizi yoksa

KAP2;100ml aseton durulaması

KAP3;100 ml HNO3 durulaması

KAP4; 1-3 impinger içerikleri+ Parafilm,aseton(300ml)silikajel(200-300g)

TS EN 14385 100 ml HNO3 yıkaması 0.1N HNO3(500ml)%5HNO3 %10 H2O2(400ml)

8N HCl (25ml)saf su(300ml)

BLANK; Kullanımdan kalan Ölçüm ekibine verilecek numune

kimyasal kapları;

1ölçüm için

BACADA AĞIR METAL ÖRNEKLEMESİ Soğuk zincir ile 1adet 100ml+ 1adet 250ml+1adet 500ml

taşıma gerçekleşir

Eğer Civa ölçümü varsa ilk 4 kap Bacada 1örnekleme başına

yukarıdaki gibidir. Hg Analizi varsa

EPA METOD 29 KAP5A; Nem içeriği+100ml HNO3

durulaması Parafilm,aseton(300ml)silikajel(200-300g)

KAP5B; 500ml polietilen 0.1N HNO3(600ml)%5HNO3 %10 H2O2(400ml)

300ml numune içeriği 8N HCl (25ml)saf su(600ml),asidik KMnO4

KAP5C; 250ml polietilen (400ml)

225ml numune içeriği Ölçüm ekibine verilecek numune

kapları;

Blank; Kullanımdan kalan 1ölçüm için

kimyasal 4adet 100ml+ 4adet 250ml+3adet 500ml

EMİSYON NUMUNE KABUL

KRİTERLERİ
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Tüplerin kapaklarının kapalı olmasına toz, ağır metal gibi kasetli ölçümlerde kasetin kırık olmamasına ve filtrelerde yırtık olunmamasına özen

 gösterilir. Formaldehit gibi sıvı teslim edilen ölçümlerin kapaklarının sızdırmaz olmasına özen gösterilmelidir.

Karanlık ortamda ve 4 derece serin ortmada saklanmalıdır. Aktif karbon 

tüplerinin ağızlarının kapalı olmasına dikkat edilir.

Filtre delik, yırtık veya filtre kaseti kırık gelirse numune kabul edilemez.

İŞ HİJYENİ VOC

İŞ HİJYENİ  TOZ

2 adet filtre şahit

3 adet filtre şahit

3 adet filtre şahit

2 adet filtre şahit

2 adet filtre şahit

1 adet filtre şahit

3 adet filtre şahit 

1. ve 2. kaplara ayrı ayrı sodyum bisülfit ile teslim edilmelidir. Karanlık ortamda 

taşınır. 

İŞ HİJYENİ ALKALİ TOZ

İSG UÇUCU OLMAYAN İNORGANİK ASİT

İSG UÇUCU İNORGANİK ASİTLER

İŞ HİJYENİ AĞIR METAL

İŞ HİJYENİ FORMALDEHİT

Her örnekleme seti için 2-10 arası blank alınır.                                    Numune, 25 

°C’de 7 gün saklanır.

Alınan numuneler 20 °C ’de 1 hafta, 4 °C’de 28 gün saklanabilir.

Alınan numuneler 20 °C ’de 1 hafta, 4 °C’de 28 gün saklanabilir.

Filtre kaseti kırık gelirse numune kabul edilemez.

ÇEVRE&İSG NUMUNE KABUL

KRİTERLERİ


