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ÖNSÖZ 

 

Doğru, güvenilir ve zamanında laboratuvar verilerinin elde edilmesinde, analitik ve analiz sonrası süreç kadar analiz öncesi süreç de 

laboratuvar sonuçlarını etkilemesi açısından son derece önemlidir. Bu iş akışı sırasında klinikler ile laboratuvarlar arasında uyum, iyi 

iletişim ve işbirliğinin de önemi büyüktür. Bu rehber, tanı ve tedavide hekime yol gösterecek doğru mikrobiyolojik test sonuçlarının 

elde edilebilmesi amacı ile hazırlanmıştır. 
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1. Giriş 

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İ.T.F. Temel Bilimler Binası’nın giriş katı (kayıt, örnek alma/kabul) ve 1. katında bulunmaktadır.  

Alt Birimleri 

1-  Kayıt Birimi 

            2-  Kan Alma Birimi 

            3-  Örnek Kabul ve Dağıtım Birimi  

4-Bakteriyoloji Laboratuvarları 

- Anaerop Bakteriyoloji Laboratuvarı 

- Gastrointestinal Sistem Laboratuvarı 

- Kistik Fibroz Laboratuvarı 

- Seroloji Laboratuvarı 

- Solunum Sistemi Laboratuvarı 

- Steril Vücut Sıvıları Laboratuvarı 

- Ürogenital Sistem Laboratuvarı 

5-  Acil Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

6-  Hastane İnfeksiyonları Laboratuvarı 

7-  Tüberküloz Laboratuvarı 

8-  Flow sitometri laboratuvarı 

9-  Genel Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

           10-  Mikoloji Laboratuvarı 

           11-  Parazitoloji Laboratuvarı 

           12-  ELISA Laboratuvarı 

           13-  İmmünoloji Laboratuvarı 

           14-  İnfluenza Laboratuvarı 

           15-  Cinsel Temasla Bulaşan Virüsler ve Chlamydia Laboratuvarı 

           16-  Moleküler Bakteriyoloji Laboratuvarı 

           17-  Moleküler Mikoloji Laboratuvarı 
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           18-  Moleküler Viroloji Laboratuvarı 

           19-  Besiyeri Laboratuvarı 

           20-  Sterilizasyon Birimi 

 
Çalışma Saatleri: 
 
Acil  Mikrobiyoloji Laboratuvarı:  7gün/24 saat. 
 
Diğer Laboratuvarlar:  Hafta içi her gün 08.00-16.30 saatleri arasında. 
 
Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarları hastalardan alınan klinik örneklerde olası etken mikroorganizmaları  saptayan birimdir. Ayrıca 

hasta tedavi ve takibi sürecinde de hekime destek vermektedir. Analitik ve analiz sonrası süreç kadar analiz öncesi süreç de 

laboratuvar test sonuçlarını etkilemesi açısından son derece önemlidir. Laboratuvar hizmetinde sorun yaşanmaması amacıyla her  

üç  süreçte  de ortaya konulmuş olan kurallara  uyulması  gerekmektedir.  Bu amaçla klinisyenler başta olmak üzere,  tüm hastane  

çalışanlarını  bilgilendirmek üzere   Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Test Rehberi hazırlanmıştır. Bu rehberde  İstanbul  

Üniversitesi,  İstanbul  Tıp  Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda  işleyiş,  uygulanan testler,  çalışma  zamanları,  önerilen 

örnek türü ve örnek kabı seçimi, örnek  alımı  ile ilgili  kurallar,  kabul/ret  kriterleri,  panik  değerler/bulgular, varsa referans aralıkları  

bildirilerek,    klinik  örneklerin alınışından  raporlanmasına  kadar  geçen  süreçte (HİS-LİS)  dikkat  edilmesi  gereken  tüm  

konulara yer verilmiştir.Laboratuvardan  talep  edilen  test sonuçlarının  doğruluğu  ve  kalitesi  klinik ve laboratuvar  arasında 

kurulacak olan işbirliği ile ilişkilidir. Testler hakkında daha detaylı bilgi alınmak istendiğinde iletişimtelefonlarından laboratuvar 

uzmanlarımıza ulaşılabilir. 
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2. Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı İşleyiş Süreci 
 
2.1. Analiz Öncesi Evre  
 
Tetkik İsteme 

Hekim tarafından elektronik ortamda (HİS) T.C. kimlik numarasi da dahil hasta bilgileri, ön tanı,  klinik bulgular yazılır  ve isteğin LİS  

kaydı  yapılır.Bu aşamada hekim tarafından dikkat edilmesi gereken önemli husus: mikrobiyoloji laboratuvarındakabul işlemi 

yapıldıktan sonra test eklenmemesidir. Çünkü kabul sonrası işaretlenen testler laboratuvar informasyon sistemi (LİS) tarafından 

görülmemektedir. Laboratuvarda kabul işlemi sonrası her yeni test isteği için yeni bir HİS girişi ve LİS kaydı yapılması gerekir. Daha  

sonra, ayaktan takip edilen hastalarTıbbi Mikrobiyoloji  laboratuvarının  örnek  kayıt birimine başvururlar.Hastanın adı,  soyadı, TC. 

kimlik numarası, dosya numarası, doktor bilgisi, geldiği bölüm gibi bilgilerin kontrolü yapılarak barkod üretilir. Mikrobiyoloji 

laboratuvarının örnek alma/örnek kabul biriminde idrar, dışkı, üretral sürüntü ve balgam örneği hasta tarafından, kan, burun/boğaz 

sürüntüsü örnekleri, deri ve tırnak kazıntısı örnekleri görevlendirilmiş laboratuvar personeli tarafından alınır. Kan örneklerinin 

tetkikinde istenen test için uygun tüp seçilerek tüpe barkodu yapıştırılır, kan alınır ve hastaya sonuç alma süresi ve sonucu nereden 

alacağı  ile  ilgili  olarak  bilgi  verilir.  İdrar, balgam  ve  dışkı  testleri  için hastaya barkodu yapıştırılmış idrar, balgam ve dışkı kabı 

verilir, bilgilendirilir ve örnek alımını takiben laboratuvara getirmeleri istenir.  

Acil  biriminde  müdahale  edilen  ve  yataklı  servislerde  yatan  hastalara  ait  örnekler  de  test rehberinde  belirtilen  şekilde  acil  

biriminde  veya  yattıkları  kliniklerde  alınarak,  LİS  kaydı yapıldıktan sonra,  yine test rehberinde belirtilen sürede ve uygun 

şartlarda laboratuvara  gönderilir.  



10 

 

Acil birimi, klinikler ve  laboratuvarın  kan/örnek  alma  birimlerinde tüm işlemler  örnek  alma,  örnek transferi, örnek kabul ve red 

kriterlerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir.  Uygun olmayan klinik örnekler, LİS üzerinden veya örnek  ret  formuna  kaydedilerek  

kliniğe  bildirilir.  Klinik örnekler  örnek alma/örnek kabul biriminden görevlendirilmiş laboratuvar transfer personeli tarafından 

bekletilmeden laboratuvar alt birimlerine iletilir. 

2.2. Analitik Evre 
2.2.1. Kan Örnekleri  
Kan örneklerinin analizi sırasında öncelikle kan örneği santrifüjde çevrilerek kanın hemolizli olup olmadığı kontrol edilir, kan örneği 

hemolizli ise örnek ret kriterleri doğrultusunda örnek reddedilir. Kan örneği incelenebilir özellikte ise çalışmaya alınır.  Cihaz 

kullanılarak yapılacak olan analizlerde öncelikle cihazın genel kontrolü ve iç kalite kontrol işlemi gerçekleştirilir. Kontrol sonuçları  

geçerli  ise  hasta  örnekleri  çalışılmaya  başlanır.  Kontrol  sonuçları  kabul  edilebilir değerde değil ise çalışma başlatılmaz ve 

cihazın tamiri için gerekli prosedür başlatılır.  Acil örnekler rutin  haricinde  hemen  incelemeye alınır,  sonuçlar  bekletilmeden  

onaylanır.  Test  sonucu  ile  hastanın klinik özellikleri uyumsuz ise  yeni örnek istenerek test tekrarlanır.   Kan örneklerinden istenen  

testlerin  sonuç  verme  süreleri  test  rehberinde  belirtilmiştir.  Dış  kalite  kontrol sonuçlarının  takibi  ve  hatalı  sonuçların  

düzeltilmesine  ait  çalışmalar  yapılır.  

2.2.2. Diğer Örnekler  

Kan  haricindeki  hasta  örneklerinde  bakteriyolojik,  mikolojik  ve  parazitolojik  inceleme amacıyla  direkt/ boyalı  mikroskopi  ve  

uygun  olan  besiyerleri  seçilerek  kültür  yapılır. inkübasyon  süresi  sonunda  kültürlerin  kontrolü  yapılarak, üreyen 

mikroorganizma/lartanımlanır ve gerektiğinde  duyarlılık  deneyleri  yapılır.  Panik  değer  saptandığında, ilgili hekim/hemşire  ile  

iletişime geçilir.  Belirli  periyotlarda  besiyeri,  antibiyotik  diskleri  ve  reaktiflerin  iç  kalite  kontrolleri yapılır. 

2.3. Analiz Sonrası Evre (Kan ve Diğer Örnekler İçin) 
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Geçerli  hasta  test  sonuçları  laboratuvar  teknisyen  onayı  sonrasında  ve  uzman  tarafından LİS’de  onaylandığında  poliklinik,  

acil  ve  yataklı  servislerdeki  bilgisayarlarda  görülebilir. Hastalara sonuç alma  kartlarıyla  mikrobiyoloji  laboratuvarı  kayıt  birimine  

başvurmaları durumunda raporları verilmektedir. 

 

3.  Kalite Kontrol Uygulamaları 

Laboratuvarımızda kalite güvenliğini sağlamak amacıyla  iç ve dış kalite kontrol  uygulamaları yapılmaktadır.   

Dış Kalite Kontrol Programına dahil olduğumuz testler;  

Moleküler Testler: HCV-RNA, HBV-DNA, CMV-DNA, HCV-RNA Genotıplendırme, HDV-RNA, Parvovirus DNA, BK Virus DNA, 

HSV 1/ DNA, Epsteın Barr Virus-DNA,  HBV-DNA-mutasyonu, Enterovirus-RNA, Adenovirus-DNA, Influenza A ve B, 

Metapneumovirus-RNA, Respıratuvar Sınsıtyal Virus-RNA, Paraınfluenza-RNA, Coronavirus-RNA, Rhinovirus-RNA. 

ELISA Testleri: Anti -HIV, Anti HCV, HBsAG, Anti-HBs, Anti-HBc IgM, Anti-HBc IgG, Anti-HAV IgM, Anti-HAV IgG, HBeAg, Anti-

HBe, Anti-HDV  

IFA Testleri: cANCA, pANCA, Anti-Endomysium, Anti-doku transglutaminaz,, Anti-gliadin, ANA, Anti-dsDNA, Anti-JOB, Anti-RNP, 

Anti -SCL70, Anti -SM, Anti -SSA, Anti -SSB, ASMA, AMA,  Anti -UCM-1, Anti M2, Anti -SLA, Anti -AQP4, Anti -HV, Anti -GAD, Anti 

-Yo, Anti -Ri, Anti -Amphiphysin, Anti -NMDAR, Anti -LG/1, Anti -CASPR2, Anti -MaTa, Anti-CV2. 

Bakteriyolojik Testler: Bakteri identifikasyon ve duyarlılık testleri,  Mycobacterium tuberculosis identifikasyon, kültür ve duyarlılık 

testleridir. 

 

4. Laboratuvar Güvenliği 

Laboratuvar güvenliği konusunda “Laboratuvar Güvenlik Rehberi”ne uyulur. 

5. Laboratuvarda Tıbbi Atıkların İmhası 

Hastanenin “Atık Kontrolü Prosedürü” ve “Laboratuvar Atıklarının Yönetimi Talimatı” na uyulur.   
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6. Klinik Örneklerin Alınması Sırasında Uyulması Gereken Genel Kurallar 

6.1. Örnek Alma Kuralları 

- Klinik örnek alma işlemi yapan personel, işlemden önce mutlaka önlük giymeli, ellerini “Hijyenik El Yıkama ve Eldiven Giyme 
Talimatı”na göre yıkamalı ve mutlaka eldiven giymeli, gerektiğinde maske ve koruyucu gözlük takmalıdır. 

- Hasta/hasta yakını örnek alma işlemi hakkında bilgilendirilir.  

- Yatan hastaların, poliklinik hastalarının ve acil birimindeki hastaların klinik örnekleri mutlaka üzerinde hasta kimlik bilgileri ve 
istenilen testleri içeren barkodlu etiket yapıştırılmış güvenli, sızdırmayan, örneğe uygun steril kap veya tüp içine alınır.  

- Örnek alma işleminden önce barkodlu etiket üzerindeki bilgiler hastaya sorularak, mutlaka kimlik doğrulaması yapılır.  

- Klinik örnekler uygun zamanda, uygun anatomik bölgeden, uygun teknikler ve malzemeler kullanılarak aseptik koşullarda 
alınmalıdır. 

- Klinik örnekler, örnek kabından taşmayacak ve analize yeterli olacak miktarda alınır. 

- Damlatan veya ağzı açık kapta örnek gönderilmemelidir.  

- Antibiyotik tedavisi başlanmadan önce örnek alınmalıdır. 

- Flora içeren bölgelerden örnek alırken kontaminasyon olmamasına dikkat edilmelidir. 

- Örnek eküvyon (swab) ile alınacak ise mümkünse en az iki eküvyonla alınır. 

- Kan örnekleri testin niteliğine uygun standart tüplere alınmalıdır. 

- Enjektör ile alınan örnekler enjektör iğnesi bükülerek gönderilmemeli, aseptik koşullarda steril bir tüpe aktarılmalıdır. 

- Yatan hastada, dış ortam koşullarına yüksek derecede duyarlılık gösteren mikroorganizmaların beklendiği örnekler ya da 
yeniden alınma imkanı olmayan örneklerin ekimi, tercihen klinik mikrobiyoloji laboratuvarı tarafından görevlendirilmiş 
laboratuvar personeli tarafından hasta başında yapılır. 

- Anaerop kültürler için biyopsi ve iğne aspirasyon örnekleri tercih edilmelidir. Alınan bu örnekler asla buzdolabına 
konulmamalı, bekletilmemeli ve en kısa sürede laboratuvara gönderilmelidir.  

- Boğaz sürüntüsü, konjunktiva sürüntüsü, burun sürüntüsü ve üretra sürüntüsü gibi örnekler dışında, genel olarak doku ve sıvı 
aspirat örnekleri sürüntü örneklerine yeğlenmelidir.  
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- Moleküler mikrobiyolojik testler için test rehberinde tanımlanmış tüp ve transport sıvıları kullanılır. 

Mikrobiyolojik açıdan incelenmesi uygun olan ve olmayan örnekler aşağıda belirtilmiştir:  

6.1.1. Aerop Kültür İçin Uygun Olan Örnekler 

Konjunktiva, farinks/tonsil, burun, balgam, bronş lavaj, BAL, korunmuş fırça örneği (PSB), transtrakeal aspirat, açlık mide suyu, kan, 

kateter ucu, BOS, idrar, plevra sıvısı, periton sıvısı, eklem sıvısı, diğer aspirat örnekleri, doku, yara/cerahat, genital sürüntü, vajinal 

sürüntü, seminal sıvı, prostat sıvısı, üretral akıntı, deri kazıntısı, saç/kıl/tırnak, dışkı, rektal/anal sürüntü. 

 

6.1.2. Aerop Kültür İçin Uygun Olmayan Örnekler 

İdrarda M. tuberculosis kültürü için 24 saat boyunca toplanarak gönderilen örnek, gazlı beze veya bebek bezine emdirilmiş örnek, 

balgam yerine tükrük, oral kaviteden (ağız boşluğu) alınmış örnek, foley sonda ucu, deri florası ile temas etmiş akıntı örneği, 

formaldehit gibi fiksatifler içerisine daldırılmış örnekler. 

6.1.3. Anaerop Kültür İçin Uygun Olan Örnekler 

Kan, BOS, plevra sıvısı, periton sıvısı, eklem sıvısı, perikard sıvısı, periton sıvısı (ascites mayii), amniyon sıvısı, iğne, sinüs, 

transtrakeal, endotrakeal, endometrial aspiratlar gibi diğer aspiratlar, doku/kemik, kemik iliği, cerahat, safra, Douglas ponksiyon 

sıvısı (kuldosentez sıvısı), plasenta, prostat sıvısı, anaerop transport besiyeri içinde gönderilen ve özellikle anaerop kültür istenen 

sürüntü örneği, suprapubik aspirasyonla alınmış idrar. 

6.1.4. Anaerop Kültür İçin Uygun Olmayan Örnekler 

BAL, balgam, mide suyu, kusmuk, tüm sürüntü örnekleri, (nazofarenks, yara, konjunktiva, burun ve kulak sürüntüleri, yüzeysel, oral, 

periodontal sürüntü, perineden sürüntü, vaginal akıntı, üretral akıntı  gibi),  seminal sıvı, idrar, dışkı, kateter. 
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6.1.5. Moleküler Testler İçin Uygun Olan Örnekler 

Antikoagülan olarak EDTA içeren kan alma tüpü kullanılan kan örneği, deri ve mukoza tutulumu olan infeksiyonlarda “punch” 

biyopsi örneği, viral transport sıvılarında gelen doku ve sürüntü örneği.  

 
6.2. Kan Örneklerinin Alınması 
 

6.2.1. Venöz Kan Alma 

Kan alma işleminin başında hasta, Hasta Kayıt Birimi tarafından üretilen ve test isteklerini içeren Hasta Barkodu ile Laboratuvar 

Kayıt Birimi’ne başvurarak laboratuvar kaydını yaptırır. Kayıt işlemi tamamlanan hasta için istenen testlere uygun sayı ve türde 

barkodlanmış tüp hazırlanır. Hasta bu tüpler ile kan vermek üzere Kan Alma Birimi’ne yönlendirilir. Kan Alma Birimi’nde kan alma 

işlemi aşağıdaki basamaklar izlenerek gerçekleştirilir. 

 

 

6.2.2. Kan Alınacak Venin Saptanması 

- Kan Alma Birimi’nde görevli laboratuvar personeli işleme başlamadan önce, hastanın elindeki barkodlu kan alma tüplerini alıp 

üzerindeki ismi hastaya sorarak hastanın kimlik doğrulamasını yapmalıdır. 

- Hastadan, Kan Alma Birimi’nde görevli laboratuvar teknik personel tarafından kan alma işlemi için dirsek çukuru açıkta kalacak 

şekilde giysisinin kolunu sıvaması istenir. Daha sonra hasta, kan alma işlemi için en uygun pozisyonda; kolu ile gövdesi arasında 

yaklaşık 300 açı bulunacak şekilde oturtulur.  

- Hastadan dirseğini kan alma koltuğuna yerleştirerek kolunu uzatması istenir.  

- Ön kolun dirsek çukuru çevresindeki venler, periferden merkeze doğru gözlem ve palpasyon ile taranarak kan alımına en uygun 

ven belirlenir, sıklıkla median antekubital ven kullanılır. 
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- Hastanın klinik özellikleri (kemoterapi, diyaliz hastaları vb) ve seçilen venin çapına uygun iğne ucu (siyah, sarı, yeşil vb) seçilir. 

- Bebeklerde (0-12 ay) öncelikli olarak periferik venler seçilir. Eğer uygun periferik ven bulunamazsa sefalik ve bazilik venlerden kan 

alınabilir.  Kan alımı için yeşil veya siyah iğne ucu veya yeşil/siyah uçlu kelebek iğne tercih edilmelidir. 

 

6.2.3. Kan Alınacak Ven Saptanırken Dikkat Edilecek Hususlar 

- Kanser, karaciğer/böbrek yetersizliği, ileri yaştaki hastalar gibi özel durumu olan kişilerde en kolay giriş yapılabilecek ven acil 

durumlar için ayrılmalı, kan alma işlemi için ikinci en uygun ven seçilmelidir. 

- Tek taraflı mastektomili hastalarda, kan alma işlemi diğer taraf koldan yapılmalıdır. 

- El sırtı venleri ince olduğu, kolayca patlayabildiği ve enfeksiyon gelişmesine açık olduğundan kan alma işlemi için hiç bir zaman ilk 

tercih olmamalıdır. Ancak, birkaç girişime rağmen dirsek çukurundaki venlerden kan alınamaması durumunda; hastanın damarları 
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çok ince ve derinde ise; önceki işlemlerden kan alma bölgesinde morluk, hematom varsa kan alma işlemi için el sırtı venleri 

kullanılabilir. 

 

6.2.4. Turnike Uygulaması 

- Turnike, kan alma işleminden öncedamarların daha kolay görülebilir ve palpe edilebilir olmasını sağlamak üzere uygulanır.  

- Turnike kan alma bölgesinin yaklaşık 10 cm yukarısına bağlanır; turnike bağlanırken venöz dönüşün engelleneceği ancak arteriyal 

kan akımının etkilenmeyeceği kadar sıkı ve kolay açılabilir olmasına dikkat edilmelidir. Turnikenin arteriyal kan akışını engelleyip-

engellemediği radyal nabız (el bileğinden) kontrol edilerek saptanabilir. 

-  Turnikenin uzun süre bağlı kalması birçok test sonucunu etkilediğinden, turnike 1 dakikadan daha kısa süre bağlı kalmalı, tercihen 

damara girildikten hemen sonra açılmalıdır. 

- Birçok test sonucunu etkilediğinden, turnike bağlıyken hasta yumruğunu açıp kapatmamalıdır. 

- Bebeklerde (0-12 ay) kan alınacak damar yeterince iyi palpe ediliyor ve dolumu yeterli ise turnike bağlanmasına gerek yoktur. Elle 

çok hafifçe pompalanması yeterli olur. 

1 2 3 4 

5 6 7 

 

8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 
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6.2.5. Kan Alma Bölgesinin Dezenfeksiyonu     

Derideki mikroorganizmaların sayısını azaltmak ve enfeksiyon riskini en aza indirmek için kan alınacak bölge alkol-iyot (betadin vb) 

veya %70’lik alkol çözeltisi emdirilmiş pamuk/gazlı bez ile silinir. Silme işlemi, damara giriş yapılacak bölge merkez alınarak içten 

dışa doğru dairesel hareketlerle yapılmalı ve derinin kendi halinde kuruması beklenmelidir.  

 

6.2.6. Kan Almak Üzere Vene Girilmesi  

- Venin büyüklüğüne ve alınması gereken kan miktarına uygun çaptaki iğne ucu, kan alma adaptörüne (holder) vidalanarak 

hazırlanır.  

- Kan alma işlemini gerçekleştirecek kişi aktif olan eliyle hazırlanan adaptörü tutar. 

- Turnike uygulamasının venlerde yeterli gerginlik oluşturması sağlandıktan sonra deri, aktif olmayan el ile giriş noktasının 2-3 cm 

altından dışa ve aşağı doğru gerilerek kan alma bölgesi sabitlenir.  

- Adaptöre takılarak hazırlanan iğne, sivri ucu deriye, kesik üçgen ucu yukarı bakacak (bkz. şekil) ve iğne ile deri arasında 15-200 

açı olacak şekilde tutulup damara doğru itilerek damara girilir. Damara girildiği hissedildikten sonra  iğne damar içinde vene paralel 

olarak yaklaşık 0.5-1 cm ilerletilir. 
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- Vene girildikten sonra kan alınacak tüp bastırılarak adaptör içindeki iğneye monte edilir.  

- 1-2 mL kan alındıktan sonra turnike gevşetilir ve kan akımı duruncaya kadar (kan seviyesi tüp üzerindeki çizgiye ge linceye kadar) 

tüpün dolması beklenir. Birden fazla tüpe kan alınacaksa, tüp sıralamasına dikkat edilerek tüpler adaptöre içine itilir ve kan alma 

işlemi aynı şekilde sürdürülür (tüp sıralaması için bkz şekil). Tüp değiştirme sırasında iğne üzerine parmakla bastırılmamalı ve 

iğnenin damar içinde oynatılmamasına özen gösterilmelidir. 

 

- Kan alınan tüpler adaptörden çıkarıldıktan hemen sonra, kan alma işlemini gerçekleştiren personel tarafından aktif olmayan 

eli ile uygun sayıda yavaşça alt üst edilerek karıştırılır (uygun karıştırma sayıları için bkz şekil). 

 

 

 

 

1 2 3 4 

5 6 7 

 

8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 
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Kan Alma 
Tüp Sırası 

Renk Kodu Tüp Alt-Üst Etme Sayısı 

1 

 

 
Kan kültürü 

şişesi 

Mümkünse önce anaerop kan kültür şişesine sonra 
aerop kan kültür şişesine kan alınır. 
Yeterli kan alınamıyor ise sadece aerop kan kültür 
şişesine kan alınır.  

1-2kKez hafifçe çalkalanır 

2 
 

Sodyum 

sitratlı tüp 
3-4 Kez 

3 

 

Sodyum 
sitratlı tüp 

8-10 Kez 

4 

 

Kuru tüp 5-6 Kez 

5 

 

Jelli tüp 5-6 Kez 

6 

 

Heparinli tüp 8-10 Kez 

7 

 

EDTA’lı tüp 8-10 Kez 

8 

 

Florür 
EDTA/Florür 
oksalatlı tüp 

8-10 Kez 
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6.2.7. Kan Alma İşleminin Sonlandırılması 

- Gerekli tüm tüplere kan alındıktan sonra iğne sağa sola oynatılmadan geri çekilir ve aktif olmayan el ile enfeksiyonu ve hematom 

oluşmasını önlemek için kan alma yerine kuru temiz bir pamuk ile tampon uygulanır.  

- Daha sonra hastadan pamuğa kendisinin bastırması istenir. Bu sırada aktif elde tutulmakta olan iğne derhal kapatılarak kesici-

delici atık kutusuna atılır.  

- Hastanın kan alma bölgesine aşı kol bandı (küçük yuvarlak flaster) yapıştırılarak hastadan üzerine en az 2-3 dakika bastırması 

istenir (antikoagülan kullanan hastalarda en az 5 dakika). Bu sırada hastadan kolunu bükmemesi ve kalp hizasından yukarıda 

tutması istenir. 

- Hastaya kendisini iyi hissedip hissetmediği sorulur, kendini iyi hissediyorsa kan alma işlemin bittiği bildirilir. Hasta talep ederse test 

sonuçlarının çıkma zamanı konusunda bilgi verilir. 

- İşlem sırasında kan bulaşmış ise eldivenler çıkarılır ve tıbbı atık toplama kabına atılır ve bir sonraki hasta  için hazırlık yapılır. 
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6.2.8. Enjektör ile Kan Örneği Alınması 

Hemoliz oranlarının daha az, kan-antikoagülan oranının ve alınan kan miktarının standart olması nedeni ile kanın vakumlu kan 

tüplerine alınması öncelikle tercih edilir. Sağlanamadığı pediatrik, onkolojik ve geriatrik hasta gruplarında kan alımı enjektör ile 

yapılabilir. 

Hasta ve kan alma bölgesinin hazırlığı, 4.1. Erişkinden Venöz Kan Alma başlığı altında açıklandığı gibi gerçekleştirilir. 

- Steril enjektör paketi, pistonun bulunduğu uçtan açılır, piston ileri geri hareket ile içine hava çekerek enjektörün işlevselliği kontrol 

edilir. 

- İğne enjektöre takılır ve koruyucu bölümü çıkarılır.  

- Aktif olmayan elin başparmağı ile deri, giriş noktasının 2-3 cm altından dışa ve aşağıya doğru gerilerek damara girilecek bölge 

sabitleştirilir.  

- İğnenin sivri ucu deriye, kesik üçgen ucu yukarı bakacak ve iğne ile deri arasında 15-200 açı olacak şekilde tutulup damara doğru 

itilerek damara girilir. Damara girildiği hissedildikten sonra  iğne damar içinde vene paralel olarak yaklaşık 0.5-1 cm ilerletilir. 

- Piston hafifçe geri çekilerek damara girilip girilmediği kontrol edilir. Pistonun hareketi ile enjektöre kan geliyorsa damara girildiği 

anlaşılır. Bu aşamada az miktarda kan gerekiyorsa işlem enjektörle sürdürülür, çok sayıda tüpe kan almak gerekiyor ise işleme iğne 

ucu ile devam edilir. 

6.2.9. Enjektör İle Kan Alma  

Enjektörle kan alma; enjektör yatay pozisyonda tutulup pistonu yavaş ve sabit hızda çekilerek kan alma işlemi gerçekleştirilir. Yeterli 

miktarda kan alındıktan sonra “4.1.6. Kan Alma İşleminin Sonlandırılması” basamakları uygulanır.  

- Alınan kan en kısa sürede laboratuvar istemine ve testin özelliğine göre kapağı önceden açılarak hazırlanan tüplere boşaltılır. Bu 

işlem için iğne ucu enjektörden ayrılır. İğnesinden ayrılmış enjektörün ucu, tüp duvarına hafifçe temas ettirilir ve enjektörün pistonu 

yavaşca itilerek kan köpürtülmeden tüpe boşaltılır (antikoagülanlı tüplerin işaret çizgisine kadar doldurulması dikkat edilir).  

- Hemolize neden olduğu için enjektörle alınmış kan hiç bir zaman iğne ucu çıkartılmadan bir tüpe aktarılmaz. 
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6.2.10. İğne Ucu İle Kan Alma (Damlama Yöntemiyle Kan Alma) 

İğne ucu ile kan alma (damlama yöntemiyle kan alma); bu yöntem daha çok bebeklerde tercih edilir.Enjektör ile damara girildikten 

sonra enjektör, iğne ucundan ayrılır ve kan, tüplerin kan alma çizgisine dikkat edilerek damla damla alınır. Kan alma işlemi 

tamamlanınca “4.1.6. Kan Alma İşleminin Sonlandırılması” basamakları uygulanır.  

 

6.2.11. Damara Girilememesi veya Kan Gelmemesi Durumunda İzlenecek Yol 

- İğne ile damara giriş işlemi yapıldıktan sonra kan gelmiyor ise iğne çıkarılmadan, bulunduğu yerde birkaç kez yavaşca sağ-sola 

kaydırılarak damar lümenine ulaşılmaya çalışılır. Buna rağmen kan gelmez ise önce turnike çözülür sonra iğne çekilirerek bölge 

kuru bir pamukla tamponlanır. Adaptöre yeni bir iğne ucu takılarak hazırlandıktan sonra uygun bir başka bölge/ven (diğer kol 

venleri, giriş yapılan bölgenin daha aşağısında olan bir ven gibi) seçilerek kan alma işlemi tekrarlanır.   

- Hastayı gereksiz travmalardan korumak için damara girme işlemi sadece iki kez denenir.  

Hastanın kanının alınması için daha tecrübeli bir laboratuvar teknik personelinden yardım istenir. 

- Buna rağmen hastadan kan alınamaması durumunda ilgili laboratuvar uzmanına bilgi verilerek kan alma işleminin gerçekleşmesi 

konusunda bir çözüm araştırılır. 

6.3. Kan Kültürü İçin Kan Örneğinin Alınması 

Erişkinler için her kültür şişesine 10-20 ml kan alınması gerekmektedir. Yenidoğan, 1-2 ml; 1 ay-2 yaş 2-3 ml; 3 yaş ve üzeri, 3-5 ml 

örnek alınmalıdır. Adolesan yaş grubunda 10-20 ml örnek alınabilir. Bunun yanısıra, kan:besiyeri oranının 1:5-1:10 olması 

önerilmektedir. 

- Kan kültürü için hastadan 24 saat içerisinde ve ateşin yükseldiği dönemlerde farklı bölgelerden üç kan örneği alınmalıdır. 

- Kan kültürlerinin 2 saat içerisinde, oda ısında tutularak laboratuvara ulaştırılması gereklidir.  
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Resim: Kan kültür şişeleri özellikleri üzerinde yazmakta olup  farklı renkte etiketlidir. 

Gri etiket: Erişkin aerop kan kültürü,  Sarı etiket:Anaerop kan kültürü, Pembe etiket: Pediatrik aerop kan kültürü,  

Yeşil etiket: Mantar incelemesi için kan kültürü 

 

6.4. İntravenöz Kateter Örneklerinin Alınması 

-Kateter etrafındaki deri %70’lik alkol ile temizlenir ve kateter aseptik kurallara uygun olarak çıkarılır. Distal ucundan 5 cm’lik bir 

kısım kesilerek direkt olarak steril, kapaklı bir tüpe konur ve kurumadan 15 dakika içerisinde laboratuvara ulaştırılır.  
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-Gereken durumlardada kateterden kan örneği alınacaksa mutlaka venöz kandan ayrıca kan kültürü de alınmalıdır. Kateter kan 

örneği alınırken ilk alınan kanın atılması veya kateter girişinin yıkanması önerilmez. Örneğin alındığı kan kültür şişesi üzerine hangi 

kateterden örnek alındığı mutlaka yazılmalıdır.  

6.5. Merkez Sinir Sistemi Örneklerinin Alınması (Beyin-Omurilik Sıvısı (BOS), Şant Sıvısı, Omaya Rezervuarı Sıvısı) 

İstenilen mikrobiyolojik test sayısına göre steril kapaklı tüplere en az 1-2 ml miktarda BOS/Şant sıvısı/Omaya rezervuarı sıvısı alınır. 

Alınan örnek oda sıcaklığında 15 dakika içerisinde laboratuvara ulaştırılır. 

6.6. Peritoneal, Plevral, Sinoviyal Vücut Sıvıları Örneklerinin Alınması 

Hastadan örnek aseptik koşullarda steril tüp, vidalı kapaklı veya anaerop koşullar sağlanarak, mutlaka hekim tarafından alınmalı ve 

derhal laboratuvara gönderilmelidir. Örnekler kesinlikle buzdolabına kaldırılmamalıdır. Mümkünse hasta başı ekim yapılmalıdır. 

6.7. Solunum Sistemi Örneklerinin Alınması 

6.7.1. Alt Solunum Yolu Örneklerinin Alınması (Bronkoalveolar Lavaj (BAL), Korunmuş Fırça Örneği (PSB), Transtrakeal 

Aspirat) 

BAL ve transtrakeal aspirat örneği steril bir tüp/kap, korunmuş fırça örneği (PSB) ise steril serum fizyolojik (SF) içeren steril bir 

tüp/kapa alınır. Sıvı örneklerin 1ml’den fazla hacimde olması gereklidir. Alınan örnekler oda sıcaklığında en fazla 1 saat içinde 

laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

6.7.1.1. Balgam 

Balgam örneği sabah aç karnına alınmalıdır. Örnek almadan önce hasta ağzını su ile çalkalamalıdır, hastadan derin bir öksürük le 

balgam çıkartması istenir. Hastanın verdiği örneğin tükrük olmamasına dikkat edilmelidir.  
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M. tuberculosis aranması için üç gün üst üste sabah balgamı alınır.Örnek steril bir kap içine en az 1 ml olacak şekilde alınır. Oda 

sıcaklığında 2 saat içinde laboratuvara ulaştırılır. Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis/MOTT) tanısında ARB aranması, M. 

tuberculosis kültürü, moleküler test için  sabah ilk balgam örneği tercihen üç gün arka arkaya yukarda  tarif edilen şekilde  3-5 ml  

alınarak incelenmelidir.  

6.7.1.2. İndüklenmiş Balgam 

Hasta dişlerini ve dilini fırçaladıktan sonra ağzını su ile çalkalar. Bir nebulizatör aracılığı ile hastanın 25 ml %3-10’luk steril tuzlu su 

inhale etmesi sağlanır. İndüklenmiş balgam örneği steril bir kap içerisine toplanır. Transport ve saklanma koşulları balgam için 

belirtildiği gibidir. 

 

6.7.1.3. Trakeal Aspirat 

Örnek  trakeostomi  veya  endotrakeal  tüp  ile  alınarak  1  saat   içinde  laboratuvara gönderilmelidir. Buzdolabında 

bekletilmemelidir. 

6.7.1.4. Bronkoalveolar Lavaj (BAL) 

Balgam çıkaramayan hastalardan gerekli durumda bronkoskopi yöntemiyle alınan alt solunum yolu  örneğidir.  Aspirat  veya  

yıkama  sıvısı  steril  kaba  en  az  5  ml  konarak,  1  saat  içinde laboratuvara gönderilmelidir. 

6.7.1.5. Legionella  Tanısı  İçin  Balgam 

Özellikle  Legionella  üremesinde  başarı  için  balgam  kalitesi önemlidir.  Hasta, mümkünse, oral florayı uzaklaştırmak için ağzını 

çalkalamalı veya gargara yapmalıdır. Derin  bir  inspirium  ve  ardından  öksürük  ile  çıkarılmış,  en  az  3  m l  balgam,  uygun  

örnek  kabına toplanır ve gönderilir. 
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6.7.1.6. Legionella  Tanısı  İçin  Bronkoalveolar  Lavaj  (BAL)/Endotrakeal  Aspirat  (ETA) 

Bronkoskopi/operasyon  şartlarında  örnek  alınır.  En  az  3-5  ml  örnek  alınmalıdır.  Örnek  uygun kaba yıkayarak ya da aspire 

edilerek toplanır. Fırça  2-3 ml distile su içeren steril bir taşıyıcı tüpe  konur.  Sodyum  Legionella  üremesine  inhibitör  etki  yaptığı  

için  serum  fizyolojik  kesinlikle kullanılmaz. Bu nedenle bu tür örnekler alınırken distile su kullanılır. 

 

6.8. Üst Solunum Yolu Örneklerinin Alınması 

6.8.1. Boğaz Sürüntüsü 

Örnek alınmadan önce hasta herhangi bir şey yememeli, eğer yemiş ise ağız çalkalanıp  dişler fırçalanmalıdır.  Steril  bir  eküvyon  

tonsillere  değdirildikten  sonra  dile,  diş,  yanaklar  ve tükürüğe  değdirilmeden  ağızdan  çıkartılmalıdır.  Dil basacağı yardımı ile dil 

aşağıya bastırılırken eküvyon ile posterior farenks, tonsiller ve yangılı görünen diğer alanlardan örnek alınır. Akut epiglottit 

tablosunda boğaz kültürü alınması kontrendikedir. Örnek  1  saat  içinde  laboratuvara ulaştırılmalıdır. Bekletilecek ise taşıyıcı 

besiyerinde  (Amies)  24 saat süre  ile güneş ışığından uzak tutulmalıdır. 

6.8.2. Nazofarenks Sürüntüsü 

Eküvyon burundan posterior nazofarenkse ilerletilerek, sekresyonları absorbe edebilmesi için 5 sn tutulur. Direkt ekim veya 

transport besiyerine alınır. Eküvyon bir transport besiyerine yerleştirilir. Oda sıcaklığında 2 saat içinde laboratuvara ulaştırılır. 

6.8.3. Burun Sürüntüsü          

Ön burun boşluğu kültürleri stafilokok veya streptokok taşıyıcılığının saptanmasında veya nazal lezyon varlığında önerilmektedir.  

Steril serum fizyolojik ile ıslatılmış eküvyon buruna sokularak yaklaşık 2 cm ilerletilir ve döndürülerek nazal mukozaya sürülür.  

Sürüntü örneği transport besiyerine yerleştirilir. Oda sıcaklığında 2 saat içinde laboratuvara ulaştırılır. 
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6.8.4. Kulak Sürüntüsü 

İç kulak: Timpanosentez ile örnek alımı ancak komplike, tekrarlayan veya kronik (persistan) otitis mediada önerilmektedir. Eğer zar 

sağlamsa dış kulak yolu temizlendikten sonra, bir enjektör ile sıvı alınır. Zar rüptüre olmuşsa, fleksibl gövdeli eküvyonlar ile örnek 

alınabilir. Eküvyon steril bir tüp içine, transport besiyerine veya anaerop sistem içine yerleştirilebilir. Örnek oda sıcaklığında 2 saat 

içinde laboratuvara ulaştırılır. 

Dış kulak: Kulak kanalında bulunabilecek debris veya kabuklar ıslak bir eküvyon yardımı ile temizlenir. İkinci bir eküvyon dış kulak 

yolunun duvarına iyice sürülerek örnek alınır. Yüzeyel örnek alınırsa streptokokkal selülit saptanamayabilir. Eküvyon transport 

besiyerine aktarılarak oda sıcaklığında, 2 saat içinde laboratuvara ulaştırılır. 

 
6.9. Gözden Örnek Alınması  
 
6.9.1. Konjunktiva Sürüntüsü 
 
Steril serum fizyolojik ile ıslatılan iki farklı eküvyon ile konjunktivadan sürüntü örneği alınır. Örnek  derhal  kanlı  ve  çukulatamsı  

agara  ekilir,  daha  sonra  eküvyonlardan  lam  sürüntüsü hazırlanır.  Ekim  yapılmış  olan  besiyerleri  15  dk.  içinde  laboratuvara  

ulaştırılır.  Eküvyonlar direkt olarak transport besiyerine konulduysa 24 saat oda sıcaklığında tutulabilir. 

6.9.2. Korneal kazıntı/sürüntü   

Lokal anestezik damlatılır, steril bir spatül ile lezyon veya ülser kazınarak örnek alınır. Örnekler direkt olarak kanlı beyin kalp agar, 

çukulatamsı  agar ve mikotik besiyerine ekilir, preparat hazırlanır. Korneal sürüntü örneği  alınacak  ise  lokal  anestetik  

damlatılmadan  önce  örnek  alınmalıdır.  Örnekler  15  dk. içinde laboratuvara ulaştırılır. 
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6.10. Abse Örneklerinin Alınması 
Hekim  tarafından  yüzeydeki  eksüda  steril  fizyolojik  su  veya  %70’lik  alkol  ile  temizlenir. Doku  veya  aspirasyon  örneği  

sürüntüye  tercih  edilmelidir.  Mutlaka  sürüntü  örneği  alınacak ise  iki  örnek  alınarak,  biri  kültür  için,  diğeri  Gram yöntemiyle 

boyanacak  preparat  için  kullanılır.  Sürüntü örnekleri Stuart veya Amies transport besiyeri içinde tutulmalıdır.  

 

 

6.10.1. Açık Abse 

Hekim  tarafından  aspirasyon  örneği  alınmalı,  eğer  alınamıyor  ise  eküvyon  lezyonun  içine sokulur, sağlam dokuya yakın 

kenardan örnek alınır, transport besiyeri içinde oda sıcaklığında 1 saat içinde laboratuvara ulaştırılır. Aynı abseden günde bir kez 

örnek alınır.  

6.10.2. Kapalı Abse 

Enjektör  ile  en  az  1  ml  aspirasyon  sıvısı  alınır.  Örnek  aseptik  koşullarda  anaerobik transport sisteme aktarılır, ulaşım açık 

absedeki gibidir.  

6.11. Isırık Yarası 

Örnek  alım,  taşıma  ve  laboratuvara  gönderme  kuralları  abse  örneğinde  olduğu  şekildedir. Hayvan ısırıklarında ısırığın 

üzerinden 12 saat geçmiş ise kültür önerilmez. 

6.12. Selülit 

Örnek alınacak bölge steril serum fizyolojik  veya %70’lik alkol ile temizlenir. Yangının en yoğun olduğu bölgenin tam merkezinden 

(abseden farklı olarak) enjektör ile  örnek alınır  ve steril bir tüpe boşaltılarak oda sıcaklığında 15 dk içinde laboratuvara gönderilir.  

6.13. Dekübitüs Ülseri 

Kültürü mikrobiyolojik açıdan uygun değildir, önerilmez. 
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6.14. Cerahat 

Deri  %70  lik  alkol  ile  dezenfekte  edildikten  sonra  doktor  tarafından  enjektör  veya  steril eküvyon ile örnek alınarak, en kısa 

sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

 
6.15. Üriner Sistem Ve Genital Sistem Örneklerinin Alınması 

 

6.15.1. İdrar   

6.15.1.1. Orta Akım İdrarı (Aerop Kültür)  

Orta akım idrar örneğinin alınması gereklidir. Sabah idrarı veya mesanede en az 4 saat beklemiş yaklaşık 5-10 ml  idrar alınmalıdır. 

Örnek verirken dışarıdan kontaminasyon önlenmeli, steril idrar kabının kapağı açılarak (kapak herhangi bir yere konulmamalı, iç 

kısmına el değdirilmemeli) ilk 10-15 ml idrar dışarı atıldıktan sonra, işeme devam ederken, orta akım idrarı steril idrar kabına 

alınmalıdır. Son idrar dışarı atılmalıdır. İdrar örneği  oda sıcaklığında 2 saat, buzdolabında (+4OC) 24 saate kadar bekletilebilmekle 

birlikte 30 dk içinde laboratuvara ulaştırılması tercih edilir.  İdrar örneği alımı için uygun kap aşağıdaki resimdeki gibidir. Ördek veya 

sürgü ile alınan ya da idrar torbasında birikmiş idrar, kültür için uygun değildir. İdrar örneğinin hızlı alınması için hastaya bol su 

içirilmesi, bakteri sayımında yanıltıcı olabileceği için önerilmez.  

Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis/MOTT) tanısında ARB aranması, M. tuberculosis kültürü, moleküler test için  sabah 20 ml 

ilk idrar alınır. İdrar örneği  buzdolabında (+4OC) 2 saate kadar bekletilebilmekle birlikte en kısa sürede laboratuvara ulaştırılması 

tercih edilir.  Üç gün arka arkaya bu işlem uygulanır. 
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6.15.1.2. Sürekli İdrar Kateteri (Aerop Kültür)  

Kateterin üretraya yakın kısmı  kleplenir, yeni gelen idrar alınır. Kateterden örnek alınacak bölge % 70’lik alkol ile silinerek 

dezenfekte edilir. Enjektör ile 5-10 ml idrar alınır ve steril bir tüp ya da kap içine aktarılır. Kateter takıldıktan sonra İlk 48-72 saatte 

idrar örneği alınması önerilir. 

 

 

 

6.15.1.3. Bebek Torba İdrarı (Aerop  Kültür) 

Bebekte penis/vulva çevresi ve perianal bölge bol su ile temizlenip kurulandıktan sonra torbanın yapışkan kısmı üzerindeki kâğıt iç 

kısmına dokunmadan çıkarılır ve yapıştırılır. Çocuk dik pozisyonda tutularak kontaminasyon engellenmeye çalışılır ve sık sık izlenir. 
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İdrarını yarım saat içinde yapmayan çocuklar için idrar torbası yeniden değiştirilir, yeni steril torba takılır.  Örnek bekletilmeden 

laboratuvara gönderilir. 

 

 

6.15.1.4. Suprapubik Aspirasyonla Alınan İdrar (Aerop/Anaerop Kültür)  

Yenidoğanlar, küçük bebekler ve temizleme yöntemi ile idrar alınmasına rağmen başarısız olan erişkinlerde kullanılır. Uygulama 

hekim tarafından yapılır. Suprapubik bölgeye antisepsi uygulanır. Orta hatta göbek ile symphisis pubis arasında 1/3 alt kısımdan 

enjektörle 5-10 ml idrar örneği alınır. 

 

6.15.2. Foley Sonda Ucu 

Mikrobiyolojik inceleme için uygun bir örnek değildir.  

 

6.15.3. İdrarda Antijen Araştırılması (Legionella pneumophila, Streptococcus pneumoniae için) 

 Aseptik koşullarda 3-5 ml idrar alınır. Steril, ağzı vida kapaklı bir tüpe konur. 

 

6.15.4. Genital Lezyon 

Lezyon steril serum fizyolojik ile silinir.  Lezyon yüzeyinde bulunabilecek kurut vb. steril bir bistüri yardımı ile temizlenir. Transüda 

toplanması beklenir. Steril eküvyon ile örnek alınarak, transport  besiyeri  içinde  en  kısa  sürede  laboratuvara  gönderilir.  Karanlık  
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alan  mikroskopisi isteniyorsa, tekrar  transüda  toplanması  beklenir,  lam  transüdaya  değdirilerek  lamel  ile kapatılıp derhal 

mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilir. 

 

6.15.5. Üretral Sürüntü      

Laboratuvarda veya klinikte steril üretral eküvyon  ile  alınan  örnek  transport  besiyeri  içinde  en  kısa  sürede (mümkünse insan 

vücut sıcaklığında) laboratuvara ulaştırılmalıdır.  

 

6.15.6. Servikal Sürüntü 

Serviksin  görünümü  lubrikant  uygulanmamış  olan  spekulum  ile  sağlanır.  İlk  eküvyon  ile mukus ve/veya sekresyonlar 

temizlenerek atılır, ikinci eküvyon endoservikal kanala sokularak örnek  alınır  ve  transport  besiyerine  aktarılarak,  diğer  genital  

örneklerde  olduğu  şekilde laboratuvara gönderilir. 

 

6.15.7. Prostat Salgısı 

Glans  sabun  ve  su  ile  temizlenir.  Hekim  tarafından  prostat  masajı  uygulanarak  salgı  steril eküvyon  ile  toplanır.  Eküvyon  

transport  besiyeri  içinde  en  kısa  sürede  laboratuvara ulaştırılmalıdır. Dört tüp testi veya masaj öncesi/sonrası idrar örneklerinin 

de gönderilmesi tercih edilir. 

 

6.15.8. Diğer Genital Örnekler 

Endometrial örnekler, amnion sıvısı, Bartholin bezi absesi, epididim aspiratı, cul de-sac ve doku örnekleri gönderilebilir. Amnion 

sıvısı oda sıcaklığında 15 dk’da, diğer örnekler 2 saat içinde laboratuvara gönderilir. 
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6.16.Gastrointestinal Sistem Örneklerinin Alınması 
 
6.16.1. Dışkı      

Dışkı  örneği  laboratuvardan  temin  edilen  tek  kullanımlık, temiz (steril olmayabilir), ağzı  burgulu kapaklı  kap içine, ishalli  

dışkıdan  en  az  5  ml,  kıvamlı  dışkıdan  1  g  konularak  kapağı  sıkıca kapatılır.  

Rektal  sürüntü  örneği  anal  sfinkterin  2-5  cm  içinden alınır,  taşıyıcı besiyeri içine daldırılarak 1 saat içinde  laboratuvara 

ulaştırılır.  Örnek 30 dk. içinde  işleme  alınmalıdır.  Farklı  günlerde  alınan  iki  dışkı  örneği  etkeni  saptama  olasılığını arttırır. 

 

 

 

 

 

6.16.2. Enterobius vermicularis (Oksiyür, kıl kurdu) için Selofan Bant Yöntemi 

Hastaya 3 adet üzerine selofan bant yapıştırılmış lam verilir. Sabah hasta tuvalete gitmeden selofan bant  lamdan  ayrılarak  

perianal  bölgeye  birkaç  kez  yapıştırılıp çekilir ve sonra yapışkanlı kısım lam üzerine yapıştırılarak laboratuvara getirilir. Bu işlem 

üç gün arka arkaya tekrarlanır.  
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6.17. Mikroorganizma tanımlanması: Klinik  ve  çevre  izolatlarının tanı doğrulama,  ileri  identifikasyon,  serotiplendirme,  

antibiyotik duyarlılık  araştırması  için, izolatların  uygun  besiyerindeki  taze  kültürleri  gereklidir.  

 

6.18. Kültürü Önerilmeyen Örnekler     
- Kusmuk 
- Yeni doğan gastrik sıvısı 
- Kolostomiden gelen örnek 
- Göbek sürüntüsü 
- Açlık mide suyu (tüberküloz haricinde) 
- Burun sürüntüsü (özel taramalar haricinde) 
 

 

6.19. Sürüntü  Örneği  Yerine  Doku  veya  Aspirasyon  Örneği  Gönderilmesi  Önerilen Örnekler 
- Yanık dokusu 
- Dekübitüs ülseri 
- Perirektal abse 
- Yüzeyel ağız ve periodontal lezyonlar 
- Kulak 
 

6.20. Mikolojik Örnek Alımında Genel Kurallar 

6.20.1. Saç, Deri ve Tırnak 

Deri  örneği  alınmadan  önce  lezyona  bulaşmış  olan  çeşitli  mikroorganizmaları  ve  önceden uygulanmış  olabilecek  ilacı  

uzaklaştırmak  amacı  ile  lezyonlu  bölge  %70’lik  alkol  ile temizlenir. Örnek steril bistüri ile lezyondan alınır. Tırnak  örnekleri,  

alkolle  temizlendikten  sonra  tırnağın  lezyon  kısmından  bol  miktarda kazınarak  infekte  katmanlara ulaşılarak alınmalıdır. Saçlı 

deri ve saçları tutan etkenler en iyi infekte saçın bazal kısmının kültürü ile izole edilir. Saç, deri ve tırnak örnekleri bir zarfa veya 

steril  petri  kutusuna  konularak  laboratuvara  ulaştırılır.  Örnek  alımı  ve  transport  için  eküvyon kullanılması uygun değildir.  
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6.20.2. Kan       

Hemokültür için kan örneği alımı şartlarına göre alınan kan örnekleri, mantar incelemesi için uygun kan kültürü şişelerine alınır. 

6.20.3. Kemik İliği  

Kemik  iliği  örneği laboratuvardan  sağlanan  pediatrik  veya  erişkin  kan  kültürü  şişelerine  alındıktan sonra bekletilmeden 

laboratuvara gönderilmelidir.  

6.20.4. Eksuda, Cerahat ve Drenaj Materyali  

Örnek steril bir kap içinde hemen laboratuvara gönderilmelidir. 

6.20.5. Göz 

Gözden alınan örneklerin kültürleri,  hekim  tarafından hasta başında yapıldığında  daha  başarılı olmaktadır.  Korneal  kazıntı,  

platin  bir  spatula  ile  C  şeklinde  ekimler  yapılarak  besiyerine transfer edilir. Kazıntı materyali aynı zamanda temiz lamlar üzerine 

de yayılmalıdır. 

6.20.6 BOS Ve Steril Vücut Sıvıları  

Plevra, periton, eklem sıvıları pıhtılaşmanın önlenmesi için heparinli olarak alınabilir. Örnek steril bir kap içinde hemen laboratuvara 

gönderilmelidir. 

6.20.7. Vajinal Sekresyonlarda Mantar Örneklerinin İncelenmesi 

Gelen  örneklerden  direkt  inceleme,  kültür  ve  tiplendirme  ve  antifungal  duyarlılık  testleri yapılır. Direkt mikroskopi için %10-

20’lik KOH kullanılır. 

6.20.8. Balgam   

Diş fırçalama ve ağzın iyice çalkalanması  ile uygun oral hijyen sağlandıktan sonra  sabah ilk balgam  alınmalıdır.  Bakteri  ve  

saprofit  mantarlar  kolayca  çoğalabileceğinden,  24  saatlik örnekler uygun değildir. 

6.20.9. Gastrointestinal Sistem Örnekleri 

Gastrointestinal sistem mantar infeksiyonlarının laboratuvar tanısında biyopsi örneklerinin incelenmesi tercih edilir.. 
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6.20.10. Doku Örnekleri 

Doku  örnekleri  deneyimli  personel  tarafından  aseptik  koşullarda  alınmalıdır.  Örnek  steril  bir taşıyıcı  içinde  hemen  

laboratuvara  gönderilmelidir.  Transport  gecikecekse,  örnek  az  bir miktar steril SF ile kapatılmalıdır. 

6.20.11. İdrar   

Sabah ilk çıkılan idrarda orta  akım örneği steril idrar kabına  alınmalıdır. 24 saatlik idrar ve kateter torbasından  alınan  idrar  

örnekleri  mikrobiyolojik  çalışmalar  için  uygun  değildir.  Örnekler  12 saat 4°C’de saklanabilir. 

 

7. Laboratuvara Transfer ve Bekletme Koşulları 
 
- Kurum içinden ve anlaşmalı kurumlardan gelen örneklerin taşınmasında “Enfeksiyöz Madde ile Enfeksiyöz Tanı ve Klinik 

Örneği Taşıma Yönetmeliği” hükümlerine uygun davranılır. 

- Kurum içinden ve anlaşmalı kurumlardan gelen tüm örnekler örnek taşıma çantasında taşınmalıdır. Örneğin bozulmasına neden 

olduğundan cepte ya da elde taşınmamalıdır. 

- Örnek taşıma çantaları temiz olmalıdır. Örnek taşıma çantalarının temizliğinden ilgili örnek transfer personeli sorumludur. 

- Taşıma sırasında soğuk ortam temiz bir naylon torba içine konulmuş buz aküsü (ağzı kapalı plastik buz kalıbı) ile sağlanmalıdır. 

- Soğuk ortamda taşınması gereken örnekler diğer örneklerle bir arada taşınmamalıdır. 

- Kurum içinde ve anlaşmalı kurumlarda örnek transferinde görev alan tüm personel taşıma işleminin her aşamasında eldiven 

giymelidir. 

- Örnek transfer personeli, klinik örnekleri test rehberlerinde belirtilen süre içinde laboratuvara ulaştırmalıdır. 

- Tüm örnek kaplarının kapakları tam kapatılmış olmalı ve dik olarak taşınmalıdır. Hiçbir örnek üst üste konularak taşınmamalıdır.  

-Tüpler mutlaka tüp taşıyıcılarına konularak taşınmalıdır. Kapların yan yatmasını ve devrilmesini önleyecek önlemler alınmalıdır. 

Örneklerin taşıma sırasında çalkalanmamasına özen gösterilmelidir. 
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-Taşıma sırasında karşılaşılan olumsuzluklar (dökülme, kırılma vb.), örnek transfer personeli tarafından ilgili laboratuvarın örnek 

kabul personeline ve örneği gönderen birimin sorumlusuna bildirilmelidir. 

- Anlaşmalı kurumlar tarafından getirilen örnekler için de bu kurallar geçerli olup, uygulama sorumluluğu anlaşmalı kurumun transfer 

personeline aittir. 

 

7.1. Hastane İçi Örnek Transferi 

Testlerin yapıldığı laboratuvarlar, alınması gereken örnekler, örnek kapları, örnek alma koşulları gibi tüm şartlar Test Rehberi’nde 

belirtilmiştir. Test rehberinde belirtilen koşullara uygun olarak alınan yatan hasta örnekleri, ilgili birimin sorumlu hemşiresi 

denetiminde örnek transfer çantalarına yerleştirilerek ilgili servisin örnek transfer personeline teslim edilir. Tüm örnekler örnek 

transfer personeli tarafından en uygun sürede ilgili laboratuvarlara ulaştırılır. Özel koşul gerektiren örnekler için Test Rehberi’nde 

belirtilen kurallara uygun olarak gerekli ortam sağlanır. 

7.1.1. Yatan hastalardan alınan; acil oldukları belirtilen örnekler  (BOS, perikard ve plevra sıvıları ve genital örnekler gibi), 

ekuviyonla alındıktan sonra, taşıma besiyerine konulmamış olan örnekler ve acil Gram boyama/direkt mikroskopi/hücre sayımı 

isteği belirtilen örnekler başta olmak üzere, ilgili servislerdeki örnek transfer personeli tarafından derhal mikrobiyoloji laboratuvarının 

örnek kayıt birimine ulaştırılır. Kaydı yapılan örnekler, aynı personel tarafından derhal laboratuvarın örnek kabul ve dağıtım birimine 

teslim edilir. 

Bakteriyolojik yönden incelenmesi gereken BOS, perikard/plevra sıvıları ve genital örnekler gibi miktarı herhangi bir kaba 

konulamayacak kadar az olan ve/veya olumsuz dış ortam koşullarına yüksek derecede duyarlılık gösteren mikroorganizmaların 

beklendiği örnekler ya da yeniden alınma imkanı olmayan örneklerin kültürü, tercihen klinik mikrobiyoloji laboratuvarı tarafından 

görevlendirilmiş laboratuvar personeli tarafından hasta başında yapılır ve yine aynı personel tarafından laboratuvara taşınır ve 

örnek kayıt biriminde kaydı yapılarak örnek kabul-dağıtım birimine teslim edilir.  
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7.1.2. Poliklinik hastalarından muayene sırasında alınmış olan dermatolojik, genital,  göz,  solunum yolu örnekleri gibi klinik örnekler 

hasta veya yakını tarafından laboratuvarın örnek kayıt birimine/örnek kabul birimine teslim edilir.  

7.1.3. Poliklinik muayenesi sonrası, hekim tarafından mikrobiyolojik inceleme isteği yapılmış ve klinik örnekleri alınmak üzere 

Mikrobiyoloji laboratuvarına başvuran hastalar, örnek kayıt biriminde kayıt yaptırdıktan sonra örneklerini verirler. Burada hastalara 

ait kan örnekleri barkodlanmış uygun tüplere alınır. İdrar, dışkı gibi örnekler için hastalara barkodlanmış kap verilir ve hastalar örnek 

verme konusunda bilgilendirilir. Hazır olan örnek hasta/hasta yakını tarafından örnek kabul ve dağıtım birimine teslim edilir.  

7.1.4. Acil biriminde takip edilen hastaların örnekleri, bu birimde test kaydı yapıldıktan sonra acil birimi örnek transfer personeli 

tarafından laboratuvarın örnek kabul ve dağıtım birimine teslim edilir. 

 

7.2. Anlaşmalı Kurumlardan Örnek Transferi 

- Anlaşmalı kurumlardan örnek transferinde 4.maddede belirtilen “Transfer Sırasında Uyulması Gereken Kurallar” geçerlidir.  

- Özel koşul gerektiren örnekler için “Test Rehberi” nde belirtilen kurallara uyulur.  

7.2.1. İ.Ü Hastaneleri arasında örnek transferi 

Üniversiteye bağlı olan anlaşmalı kurumlardan alınarak klinik mikrobiyoloji laboratuvarına transfer edilecek örnekler, anlaşmalı 

kurumların örnek transfer personeli tarafından örnek transfer çantalarına yerleştirilerek ilgili hastane laboratuvarına test rehberinde 

belirtilen sürede ulaştırılır. Gelen örnek, kaydı yapılmış ve barkodlu olduğundan, ilgili laboratuvarın örnek kabul birimi tarafından 

teslim alınır. 

7.2.2. İ.Ü Hastaneleri dışındaki anlaşmalı kurumlardan örnek transferi 

Üniversiteye bağlı olmayan anlaşmalı kurumlarda ilgili birimin sorumlu hemşiresi denetiminde alınan ve klinik mikrobiyoloji 

laboratuvarına transfer edilecek örnekler, örneğin geldiği anlaşmalı kurumun transfer personeli tarafından örnek transfer çantalarına 

yerleştirilerek, test rehberinde belirtilen sürede ilgili laboratuvarın örnek kabul-dağıtım birimine ulaştırılır. 
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7.3.Transfer Çantalarının Temizliği 

Transfer çantalarının temizliği sırasında mutlaka eldiven kullanılır, işlem bitince eldiven çıkartılır ve eller “Hijyenik El Yıkama ve 

Eldiven Giyme Talimatı”na göre yıkanır. 

7.3.1. Günlük Temizlik  

Transfer çantaları transfer personeli tarafından her gün 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu/uygun bir yüzey dezenfektanı ile en az bir 

kez silinir. 

7.3.2. Dökülme Saçılmalarda Temizlik  

Herhangi bir nedenle çanta içindeki örnek kabı kırıldığında ve/veya örnek döküldüğünde 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu/uygun bir 

yüzey dezenfektanı ile en az 30 dakika temas ettirildikten sonra, kırılmış kap parçaları bir pens yardımıyla toplanır ve kesici delici 

alet kutusuna atılır.  Transfer çantası yeniden dezenfektan çözelti emdirilmiş bez ile silinir. Çanta tamamen kuruduktan sonra 

kullanılır. 

 
8. Örnek Kabul-Ret Kriterleri 
Yatan hastalar ve poliklinik hastalarından alınan ve laboratuvarın Örnek Kabul Birimi’ne ulaşan klinik örneklerin LİS üzerinden 

laboratuvara kabul işlemi yapılarak, örneğin laboratuvara geliş zamanı kayıt altına alınır. Bu amaçla öncelikle, gelen örneğin 

barkodu örnek kabul elemanı tarafından okutulur ve sisteme kaydedilir. LİS girişi yapılamayacağından, barkodsuz örnekler için 

hiçbir işlem yapılmaz, örnek getiren kişiye iade edilir. 

- Hasta örneği ilk önce örnek kabul işlemi aşamasında saptanabilecek uygunsuzluklar (tüp çizgisinden eksik veya fazla doldurulma, 

pıhtılı örnek, uygun sıcaklıkta taşınmama gibi) açısından ön değerlendirmeye tabi tutulur. 

Değerlendirme sonucu, uygun örnekler çalışılmak üzere laboratuvara kabul edilir. Örnek reddinde kullanılan genel kriterler ve 
“Teste özel ret kriterleri” aşağıda belirtilmiştir. 
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Tablo 1. Genel Ret Kriterleri 
 

İstek kağıdı ile gönderilmeyen örnekler 

İstek kağıdının gönderilip örneğin gönderilmemesi 

Etiketsiz/barkodsuz gönderilen örnekler(aciller hariç) 

İstek kağıdı ya da etiketin/barkodun okunaksız olması ya da yırtılmış olması 

İstek kağıdı ve etiketteki bilginin tanımlayıcı olmaması  

İsteğin ve veya örneğin yanlış etiketlendirilmiş olması 

Birden fazla hastaya ait barkod yapıştırılmış örnek 

Test kaydı yapıldıktan sonra isteği iptal edilmiş örnek 

İstek kaydının eksik/hatalı yapılması veya sistemde kaydının olmaması 

Yanlış transport besiyeri/kapta gönderim 

Örnek alım tarihinin ve saatinin yazılmaması 

Hemolizli, pıhtılı veya lipemik örnekler  

Uzun süre beklemiş örnek 

Steril olmayan kapta gönderilen örnekler 

Örnek kabında sızıntı olması veya ağzı açık kapta gönderilmesi 

Son kullanma tarihi geçmiş tüp/kaba alınmış örnek 

Test rehberinde belirtilen koşullara uygun taşınmamış örnek (sıcaklık, süre, ışık gibi) 

Taşıma sırasında dökülmüş, kırılmış veya ağzı açılmış örnek 

Örnek miktarının istenen test için yetersiz olması 

Tüpün işaret çizgisinin altında/üstünde alınmış örnek 

Örneğin kontamine edilmiş olması, seyreltilmiş olması ya da örneğe etki edebilecek maddeler (formalin vb.) eklenmesi  

Uygun olmayan örnek 

Zamanlı testlerde zamanlamaya uygun olmayan örnek 

Aynı günde birden fazla kez gönderilen örnekler 
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Tablo 2. Teste Özel Ret Kriterleri 

 
MİKROBİYOLOJİK İNCELEME RET KRİTERLERİ 

Actinomyces kültürü Havayla temas etmiş örnek              

Anaerop kültür 1-Boğaz sürüntüsü, ağız, burun, nazofarengeal sürüntü, balgam, 
bronkoskopi ile alınan bronşiyal yıkama sıvısı, açık yaralar ve dekübit ülseri 
materyali (skar altındaki dokudan yapılan punch biyopsi hariç), otopsi 
materyali, dren, dren bölgesi, eksüda, orta akım veya kateterden alınan 
idrar, prostat sıvısı, gastrik yıkama sıvısı (yenidoğan dışında), ince barsak 
içerikleri, bazı özel durumlar hariç kalın barsak içeriği ve dışkı, ileostomi 
veya kolostomi örnekleri, perirektal abse, vajinal veya servikal örnekler 
kabul edilmez.                                                                      
2-Havayla temas etmiş örnek                             

Boğaz kültürü 1-Transport besiyerinde olmayan 
2-İki saatten fazla beklemiş örnek 

İdrar Kültürü Oda sıcaklığında 2 saat, buzdolabında 24 satten fazla bekleyen ve ağzı açık 
kapta gelen örnek 

Dışkı kültürü 1-Katı dışkı                                 
2-Oda sıcaklığında 2 saatten fazla  bekleyen örnek                                           
3-Hastanede 3 günden fazla yatan hastalardan alınan örnek  
4-Aynı gün tekrar gönderilen örnek                   

Kulak kültürü Dış kulaktan alınan örnek 

Yara kültürü Yüzeyel sürüntü örnekleri 

Balgam kültürü Bol tükürüklü, mukoid kısım içermeyen örnekler 

Burun kültürü Portör araştırması dışında gönderilen burun sürüntüleri 

Beyin omurilik sıvısı (BOS) kültürü  Buzdolabında bekletilmiş örnek 

Boğmaca tanısı için kültür Boğazdan alınan örnekler 

Campylobacter kültürü 1-Katı dışkı                                
2-Rektal sürüntü                       
3-Oda sıcaklığında 2 saatten fazla  bekleyen örnek                                       
4- Hastanede 3 günden fazla  yatan hastalardan alınan örnek                                            
5-Aynı gün tekrar gönderilen örnek   
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Clostridium difficile kültürü 1-Katı dışkı  (Toksik megakolon kuşkusu dışında)                                     
2-Eküvyonla gönderilen örnek                                          
3-Yedi gün içinde birden fazla gönderilen örnek         

E.coli 0157 H7 kültürü 1-Katı dışkı                               
2-Rektal sürüntü                     
3-Oda sıcaklığında 1 saatten fazla  bekleyen örnek                                          
4- Hastanede 3 günden fazla  yatan hastalardan alınan örnek                                            
5-Aynı gün tekrar gönderilen örnek                        

Gonokok kültürü Yetişkin hastadan alınan vajinal örnek 

Helicobacter pylori kültürü 1-Bir gün önceden laboratuvara haber verilmeyen örnek                                 
2-Fizyolojik tuzlu su dışında (Patolojik örnekler için hazırlanan sıvılar gibi) 
farklı koruma sıvılarına alınmış örnek                  

Kan kültürü (aerop-anaerop) Buzdolabında bekletilmiş örnek 

Kan kültürü (aerop-anaerop) otomatize sistem Buzdolabında bekletilmiş örnek 

Clostridium difficile toksin-A ve B 1-Katı dışkı  (Toksik megakolon kuşkusu dışında)                                      
2-Eküvyonla gönderilen örnek                                          
3- Asemptomatik hasta dışkısı                                     
4-Yedi gün içinde birden fazla gönderilen örnek                     
5- < 1 yaş çocukların örnekleri     

C.difficile Real time PCR 1-5 çift 1-Katı dışkı                                   
2- Beklemiş örnek                         
3- Bir hafta içinde tekrar gönderilmiş örnek                         
4- < 1 yaş çocuklardan alınan örnek 

Mantar aranması (floresan mikroskopta inceleme için) Eküvyonla gönderilen örnekler 

Mantar kültürü Fiksatif içinde ya da gazlı beze sarılmış olarak gönderilen biyopsi örnekleri 

Mikobakteri kültürü ve mikroskopi (EZN boyama) 
 

1-Eküvyonla gönderilen örnekler                  
2-Fiksatif içinde ya da gazlı beze sarılmış olarak gönderilen biyopsi örnekleri 

Real time PCR ile örnekte M. tuberculosis kompleksi 
aranması 

Eküvyonla gönderilen örnekler 
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8.1. Örnek Reddinde Yapılacak İşlemler 
 
LİS üzerinden örnek reddi yapılması yatan hastalarda otomatik olarak ilgili servisin sorumlu hemşiresi/servis hemşiresine ret 

nedeninin bildirilmesini ve yeni örnek istenmesini sağlar.  

Bu durumda hasta için hekimi tarafından yeni bir test isteği yapılmasına gerek yoktur. İlgili servisin hemşiresi tarafından reddedilen 

örneğe ait istek sürdürülür ve yeni alınan örnek için sistem otomatik olarak yeni bir barkod üretir. Yeni alınan örnek üzerine bu yeni 

barkod yapıştırılır ve örnek laboratuvarın örnek kabul birimine gönderilir.  

Yeni alınan bu örnek, örnek kabul biriminden geçmeden ve/veya yeni barkod üretilip üzerine yapıştırılmadan doğrudan laboratuvara 

teslim edilmemelidir. Bu işlem yeni alınan örneğin, örnek alma ve laboratuvara kabul saatinin kayıt altına alınması ve aynı anda 

gelebilecek barkodsuz örneklerin karışmasını önlemek için önemlidir ve mutlaka yapılmalıdır. 

8.1.1. Yatan hastalara ait reddedilen örneklerde, örnek reddinin üzerinden 3 saatten fazla zaman geçmesine rağmen yeni örnek 

gelmemesi durumunda ve LİS/HİS’deki arıza durumlarında örneğin ret işlemini yapan laboratuvar personeli ilgili servisin 

hemşiresine telefon ederek örneğin ret nedenini açıklar ve yeni örnek isteğini hatırlatır.  

8.1.2. Ayaktan takip edilen hastalara reddedilen örnekleri için bilgilendirme iki yolla yapılabilir: 

- Test sonuçlarını internet aracılığıyla takip eden hastalar, örneğinin test çalışmalarına uygun olmadığını ve yeni örnek vermek 

üzere laboratuvara başvurması gerektiği bilgisini ekrandan öğrenir. 

- Sonuçlar için laboratuvarın Rapor Alma Birimine başvuran hastalara, görevli personel tarafından ret durumu sözel olarak açıklanır 

ve yeni örnek vermek üzere hasta Örnek Alma Birimi’ne yönlendirilir.  

8.1.3. Ayaktan hastaların reddedilen örnekleri için yeni bir test isteği yapılmasına gerek yoktur. LİS’de aynı test isteği üzerinden 

reddedilen örnek için otomatik olarak yeni bir barkod üretilir. Örnek Alma Biriminde hastadan yeni bir örnek alınarak, yeni alınan 

örnek üzerine yeni barkod yapıştırılır.  
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8.1.4. Ayaktan hastaların reddedilme nedeni ile tekrarlanan örnekleri, test yönteminin/laboratuvar iş akışının izin verdiği ölçüde, 

öncelikli çalışılarak en kısa sürede sonuç verilir. 

8.2. Anlaşmalı Kurumlardan Gelen Örneklerin Reddedilmesi 

Anlaşmalı kurumlardan gelen örneklerin örnek kabul aşamasında reddedilmesi durumunda; 

- Reddedilen örnekler anlaşmalı kurum tarafından toplu olarak gönderilmiş ise; reddedilen her örnek için hasta adı, örneğin 

özellikleri ve ret nedeni anlaşmalı kurumun laboratuvar sorumlusuna LİS üzerinden, örnek kabul işlemini yapan laboratuvar 

personeli tarafından e-posta ile bildirilir ve yeni örnek göndermeleri istenir. Bildirim yapılan e-posta, LİS üzerinde arşivlenir. 

- Anlaşmalı kurumun Hizmet Alımı Sevk Formu (Ek-1 D) ile bireysel olarak başvuran hastalarda örnek reddi ayaktan başvuran 

hastalardaki gibi yapılır.  

8.3. Örnek Üzerine Başka Hastanın Barkodunun Yapıştırıldığının Tespit Edilmesi Durumu 

Hangi aşamada olursa olsun örnek üzerine başka hastanın barkodunun yapıştırıldığının tespit edilmesi durumunda, sistem üzerinde 

örnek ret işlemi yapılmaz, bunun yerine durumu ilk tespit eden laboratuvar personeli tarafından “Olay Bildirim Formu” doldurulur. 

Formdaki “Olay Bildirimi Yapan Tarafından Doldurulacaktır” başlığı altındaki kısımlar, bildirimi yapan kişi tarafından doldurulur ve 

Tanı, Tedavi ve Bakım Süreci Hataları başlığı altındaki Yanlış Etiketlenmiş Örnek seçeneği işaretlenerek form imzalanır. Durum 

ilgili laboratuvar uzmanına bildirilerek “Gerektiğinde Olaya Müdahale Eden Hekim Tarafından Doldurulacaktır” başlığı altındaki 

kısmın da doldurulması sağlanır. 

9. Laboratuvar Test Sonuçları Teslim Süreleri 
 
Acil ve rutin testlerin sonuç teslim süreleri Tablo 4’de gösterilmiştir. 
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10. Panik Değer Tanımı ve Listesi 
 
Panik değer, hasta, toplum, hastane ve çevre için risk oluşturabilecek, yaşamını tehdit edebilecek ve hızla hastanın hekimine/ 
hemşiresine iletilmesi gereken laboratuvar sonuçlarını ifade eder. İTF TML’de panik değer bildirimi yapılacak testler ve sonuçlar 
Tablo 3’de belirtilmiştir. 
 
Tablo 3. Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında Panik Değerler 
TESTİN ADI PANİK DEĞER 

Kan kültürü  Üreme 

Mikobakteri kültürü Üreme 

Mikobakteri kültürü (otomatize) Üreme 

Mikobakteri PCR Pozitif sonuç 

Tbc. arama (ARB)- Direkt mikroskopi Pozitif sonuç 

Dışkı kültürü (Salmonella-Shigella-Vibrio) Üreme 

Campylobacter kültürü  Üreme 

Dışkıda E. histolytica trofozootinin saptanması Pozitif sonuç 

Entamoeba histolytica adezin antijeni- Dışkı Pozitif sonuç 

Aspirat kültürü (Perikard, vb) Üreme 

Plevral sıvı kültürü Üreme 

Eklem sıvısı kültürü Üreme 

Periton sıvısı kültürü Üreme 

Safra kültürü Üreme 

BOS kültürü Üreme 
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Boyalı mikroskobik inceleme (BOS ve diğer steril 

sıvılardan Gram boyama) 

Bakteri görülmesi 

Kültürde Coccidioides  Üreme 

BOS ve perikard sıvısı direkt preparatında maya 
hücreleri  aranması  

Pozitif sonuç 

BOS’un  çini mürekkebi ile boyanmış  preparatında 
kapsüllü maya hücreleri ve Cryptococcus neoformans 
lateks aglütinasyon testi  

Pozitif sonuç 

Doku boyalı Giemsa preparatında Coccidioides spp. 
sferülleri aranması 

Pozitif sonuç 

Kornea kazıntısı direkt preparatında maya veya  hif  
görülmesi  

Pozitif sonuç 

Kültürde Cryptococcus neoformans Üreme  

Kültürde çoğul direnç veya beklenmedik direnç paterni 
(VRE, MRSA, VRSA, GSBL, CRE) 

Pozitif sonuç 

Plasmodium aranması (Kan yayma-kalın damla) Pozitif sonuç 

Anti-HIV (ELISA) Reaktif sonuç  

Anti-HIV (Kemiluminesans) Reaktif sonuç  

HCV (ELISA) Reaktif sonuç 

HCV (Kemoluminesans) Reaktif sonuç 

HBsAg (ELISA) Pozitif sonuç 

HBsAg (Kemoluminesans) Pozitif sonuç 

Anti-HAV IgM (ELISA) Pozitif sonuç 

Anti-HBc IgM (ELISA) Pozitif sonuç 

VDRL-RPR Reaktif sonuç 



47 

 

TPHA-sifiliz Pozitif sonuç 

Anti-Toxoplasma IgM (ELISA) Pozitif sonuç 

Anti- rubella IgM (ELISA) Pozitif sonuç 

Anti- CMV lgM (ELISA) Pozitif sonuç 

Herpes simpleks tip 1 IgM Pozitif sonuç 

Herpes simpleks tip 2 IgM Pozitif sonuç 

Toxoplasma IgG avidite Düşük avidite 

CMV IgG avidite Düşük avidite 

Rubella IgG avidite Düşük avidite 

Viral meningoensefalit Etkenleri Paneli (HSV1, HSV2, 
VZV, EBV, CMV, HHV6, Enterovirus)   

Pozitif sonuç 

Solunum Yolu Viral Etkenleri Paneli (Influenza A ve B ) Pozitif Sonuç 

HIV İlaç Direnci  Pozitif Sonuç 

Hızlı antijen testleri (Cryptococcus, Grup B streptokok, H. 

influenzae tip B, N. meningitidis, S.pneumoniae) 

Pozitif Sonuç 

 

Panik değerler, yatan hastada ilgili hekime/servis sorumlu hemşiresine, ayaktan hastada poliklinik hemşiresine iletilir. İletilen panik 

değerlerin, kim tarafından, kime, ne zaman iletildiği “Mikrobiyoloji Panik Değer Bildirim Formu” ile/LİS üzerinde kayıt altına alınır. 

Tabloda bildirilen testler nozokomiyal infeksiyon düşünülüyorsa panik değerler ayrıca “İnfeksiyon Kontrol Komitesi”ne de bildirilir. 
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11. Testler  
 
Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda testlere göre örneklerin alımı, taşınması, çalışma ve raporlama süreleri ve kullanılan yöntemler 
Tablo 4’de verilmiştir. 
 
Tablo 4. Testlere Göre Örneklerin Alımı, Taşınması, Çalışma ve Raporlama Süreleri ve Kullanılan Yöntemler 
    İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI     

    ÖRNEK KABUL KOŞULLARI         

MİKROBİYOLOJİK 
İNCELEME 

TERCİH EDİLEN 
ÖRNEK  

(ÖRNEK RET KRİTERLERİ METİN İÇERİSİNDE BİLDİRİLMİŞTİR) 
RAPOR VERME 

SÜRESİ 
EK AÇIKLAMALAR

c
 

REFERANS 
DEĞERLERİ 

YÖNTEM 

ÖRNEK KABI
a
 

BEKLETME
b
 

SICAKLIĞI 
TRANSFER 

SÜRESİ      

AKL IgG     Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir 
(Çarşamba günü) 
çalışılır.Ertesi gün 
rapor verilir. 

_ <18 GPL/ml ELİSA 

AKL IgM    Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir 
(Çarşamba günü) 
çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ <18 GPL/ml ELİSA 

AMA  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 
Örnek kabulunden 3 
iş günü sonrasında 
rapor verilir 

_ 
NEGATİF/POZİTİF 
(≥1/40) 

IFA  

AMA-M2  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir 
(Perşembe günü) 
çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ NEGATİF IMMUNOBLOT 

ANA(Hep-2)  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 
Örnek kabulunden 3 
iş günü sonrasında 
rapor verilir 

_ 
NEGATİF/POZİTİF 
(≥1/80) 

IFA  

Anaerop kültür Cerahat/biyopsi Anaerop transport besiyeri Oda sıcaklığı   
En geç 30 
dakika 

5 gün 

1-Vücut sıvıları, 
sekresyonlar ve cerahat 
örnekleri buzdolabına 
konmamalıdır.                                  
2- Cerahat mümkünse > 1 
ml olmalıdır.                                      
3-Dokudan anaerop kültür 
için 1 cm kadar örnek 
alınmalı ve sıvıya 
konmamalıdır. 

NEGATİF KÜLTÜR 

Anti HCV Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığı   1 saat 
Örnek kabülünden 
en geç 2 saat sonra 

  NEGATİF KEMİLUMİNESAN 

Anti- HIV Doğrulama Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat Haftada bir _ NEGATİF: Hiçbir LİNE PROBE 
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Testi   (Pazartesi günü) 
çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

bantın saptanmaması. 
POZİTİF: sgp120 veya 
gp41 pozitifliği birlikte 
ikinci bir bantın 
saptanması. 
İntermediate: herhangi 
bir tek bantın 
saptanması.  

ASSAY (LIPA) 

Anti-adrenal  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Her ayın son 
Perşembe günü 
çalışılır. 
Ertesi gün rapor 
verilir. 

- NEGATİF IFA  

Anti-CMV IgG  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 2 gün _ NEGATİF KEMİLUMİNESAN 

Anti-CMV IgM  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 2 gün _ NEGATİF KEMİLUMİNESAN 

Anti-Delta Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir 
(Perşembe günü) 
çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ NEGATİF ELİSA 

Anti-HAV IgG Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir (Salı 
günü) çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ NEGATİF ELİSA 

Anti-HAV IgM Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir 
(Çarşamba günü) 
çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ NEGATİF ELİSA 

Anti-HBc IgG Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir 
(Çarşamba günü) 
çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ NEGATİF ELİSA 

Anti-HBc IgM Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir 
(Çarşamba günü) 
çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ NEGATİF ELİSA 

Anti-HBe Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir 
(Perşembe günü) 
çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ NEGATİF ELİSA 

Anti-HBs Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 2 gün _ NEGATİF : <10                                       ELİSA 

Anti-HCV Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 2 gün _ NEGATİF ELİSA 

Anti-HIV Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 1 gün _ NEGATİF ELİSA 

Anti-HIV  (Acil Lab) Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığı   1 saat 2 saat   NEGATİF KEMİLUMİNESAN 
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Anti-histon  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir 
(Perşembe günü) 
çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ <18 U/ml ELİSA 

Anti-Jo1   Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir 
(Perşembe günü) 
çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ <18 U/ml ELİSA 

Anti-nükleosom Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir 
(Perşembe günü) 
çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ <18 U/ml ELİSA 

Anti-over  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Her ayın son 
Perşembesi çalışılır, 
Ertesi gün rapor 
verilir. 

  NEGATİF IFA  

Anti-Rubella IgG  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Materyal 
Kabulünden 2 iş 
günü sonra rapor 
verilir.                         

_ 

NEGATİF: 0.0-4.9 
IU/ml                    
Sınır değer: 5-9.9 IU/ml                             
POZİTİF: >10.IU/mL 

KEMİLUMİNESAN 

Anti-Rubella IgM  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 2 gün _ NEGATİF KEMİLUMİNESAN 

Anti-Scl-70  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir 
(Perşembe günü) 
çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ <18 U/ml ELİSA 

Anti-Sm  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir 
(Perşembe günü) 
çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ <18 U/ml ELİSA 

Anti-Sm/RNP   Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir 
(Perşembe günü) 
çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ <18 U/ml ELİSA 

Anti-SS-A  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir 
(Perşembe günü) 
çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ <18 U/ml ELİSA 

Anti-SS-B   Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir 
(Perşembe günü) 
çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 

_ <18 U/ml ELİSA 



51 

 

verilir. 

Anti-Toxoplasma 
IgG  

Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Materyal 
Kabulünden 2 iş 
günü sonra rapor 
verilir.                         

_ 

NEGATİF: < 1.6 IU/ml                                
Sınır Değer: 1.6-3.0 
IU/ml                  
POZİTİF:> 3.0 IU/ml 

KEMİLUMİNESANS/
ELISA 

Anti-Toxoplasma 
IgM  

Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Materyal 
Kabulünden 2 iş 
günü sonra rapor 
verilir.                         

_ NEGATİF 
KEMİLUMİNESANS/
ELISA 

Antibiyotik duyarlılık 
testi 

Canlı 
mikroorganizma 
içeren besiyeri 

Canlı mikroorganizma içeren 
besiyeri 

Oda sıcaklığında    18-24 saat 
18-24 saatlik kültürden 
yapılır. 

  ANTİBİYOGRAM 

Antitüberküloz 
ilaçlara duyarlılık 
testi 

Besiyerinde üremiş 
mikobakteri kültürü 

Steril tüp içinde, etrafa 
bulaşma riski olmayacak 
şekilde uygun taşıma 
koşullarında 

4°C 
 

20 gün 
Antitüberküloz kullanımı 
ve hasta bilgileri 
belirtilmelidir. 

    

ASCA IgA  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Her ayın 3. 
Perşembe günü 
çalışılır. 
Ertesi gün rapor 
verilir. 

 
NEGATİF IFA  

ASCA IgG  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Her ayın 3. 
Perşembe günü 
çalışılır. 
Ertesi gün rapor 
verilir. 

 
NEGATİF IFA  

ASMA  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 3 gün _ NEGATİF IFA  

Bakteri 
tanımlanması 
(manuel) 

Canlı 
mikroorganizma 
içeren besiyeri 

  Oda sıcaklığı     1 gün 
18-24 saatlik kültürden 
yapılır. 

  
KONVANSİYONEL 
YÖNTEMLER 

Bakteri 
tanımlanması 
(Otomatize sistem ) 

Canlı 
mikroorganizma 
içeren besiyeri 

  Oda sıcaklığı     4-20 saat 
18-24 saatlik kültürden 
yapılır. 

  
OTOMATİZE 
SİSTEM 

Bakteri 
tanımlanması (yarı 
otomatize) 

Canlı 
mikroorganizma 
içeren besiyeri 

  Oda sıcaklığı     1 gün 
18-24 saatlik kültürden 
yapılır. 

  
YARI OTOMATİZE 
SİSTEM 

Bakteri 
tanımlanması ve 
duyarlılık testi 
(Otomatik sistem ) 

Canlı 
mikroorganizma 
içeren besiyeri 

  Oda sıcaklığı     1 gün 
18-24 saatlik kültürden 
yapılır. 

  
OTOMATİZE 
SİSTEM 

Bakteri 
tanımlanması ve 
duyarlılık testi (yarı 
otomatik) 

Canlı 
mikroorganizma 
içeren besiyeri 

  Oda sıcaklığı   1 gün 
18-24 saatlik kültürden 
yapılır. 

  
YARI OTOMATİZE 
SİSTEM 

Balgam Kültürü Balgam Balgam kabı Oda sıcaklığı   En geç 2 saat 3 gün _ NEGATİF KÜLTÜR 

Beta-2 glikoprotein 
IgG  

Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 
Her ayın 3. 
Perşembe günü 
çalışılır. 

_ <18 U/ml ELİSA 
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Ertesi gün rapor 
verilir. 

Beta-2 glikoprotein 
IgM  

Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Her ayın 3. 
Perşembe günü 
çalışılır. 
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ <18 U/ml ELİSA 

Beyin omurilik sıvısı 
(BOS) kültürü (özel 
zenginleştirme ile) 

BOS 
Steril tüpte veya kan kültürü 
şişesi (Peds Plus) 

35-37
o
C 0,5-1 saat 3-5 gün _ NEGATİF KÜLTÜR 

BKV  DNA kantitatif   Plazma, idrar 
Plazma: Mor kapaklı tüp                      
İdrar: Steril idrar kabı 

Oda sıcaklığında 1 saat 3 gün _ Saptanmadı REAL-TİME PCR  

Boğaz  kültürü Boğaz sürüntüsü 
Amies/Stuart transport 
besiyeri 

Oda sıcaklığı   En geç  2 saat  2-3 gün _ NEGATİF KÜLTÜR 

Boğmaca tanısı için 
kültür 

Nazofarengeal 
aspirat/Nazofarenks 
sürüntüsü 

Naylon fiber ince eküvyon, 
Amies transport besiyeri  

Oda sıcaklığı   En geç 2 saat 5 gün _ NEGATİF KÜLTÜR 

BOS lateks 
aglütinasyon testi 

BOS Steril tüp Oda sıcaklığı   1-2 saat 1 saat _ NEGATİF 
LATEX 
AGLÜTİNASYON 

Boyalı mikroskopik 
inceleme (EZN 
yöntemiyle) 

Mikobakteri 
enfeksiyonu kuşkulu 
tüm hasta örnekleri 

Steril kap, enjektör 4°C 

Tercihen 
bekletilmeden, 
en geç 2 saat 
içinde 

Biyopsi örneklerİ: 7 
gün,  
Diğer örnekler: 1 
gün 

Her gün örnek kabul 
edilmektedir. Hasta 
bilgileri belirtilmelidir.  

NEGATİF 

MİKROSKOPİK 
İNCELEME 

Boyalı mikroskopik 
inceleme (Gram, 
M.mavisi, Wright, 
Ziehl-Neelsen, vb) 

Dışkı Dışkı kabı 4°C 2-4 saat içinde 1 gün _ NEGATİF 

MİKROSKOPİK 
İNCELEME 

Boyalı mikroskopik 
inceleme (Gram, 
Metilen mavisi, 
Wright, Ziehl-
Neelsen, vb) 

      
 

 2 saat 

1- Dışkıda lökosit 
incelemesi istendiğinde  
örnek 2 saatten daha kısa 
sürede laboratuvara 
ulaştırılmalıdır.                                    
2-Farklı örnekler için 
laboratuvardan bilgi 
alınabilir.   

NEGATİF 
MİKROSKOPİK 
İNCELEME 

Boyasız direkt 
mikroskobik 
inceleme 

Dışkı Dışkı kabı-steril kap 22-25°C 1 saat içinde 1 gün _ NEGATİF 
MİKROSKOPİK 
İNCELEME 

Boyasız direkt 
mikroskobik 
inceleme  

         2 saat 
Farklı örnekler için 
laboratuvardan bilgi 
alınabilir.   

NEGATİF 
MİKROSKOPİK 
İNCELEME 

Brucella  
aglütinasyon testi 
(Rose Bengal) 

Kan Sarı kapaklı jelli tüp   +4
o
C   2 saat _ NEGATİF 

LATEX 
AGLÜTİNASYON 

Brucella  
aglütinasyon testi 
(Wright) 

Kan Sarı kapaklı jelli tüp   +4
o
C   

1 gün 
Ögleden sonra 
gelen örnek için 2 
gün) 

_ 
NEGATİF: <1/160, 
POZİTİF: ≥ 160  

TÜP 
AGLÜTİNASYON 
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Brucella 
aglütinasyonu 
(Coombs antiserumu 
ile) 

Kan Sarı kapaklı jelli tüp   +4
o
C   

1 gün 
Ögleden sonra 
gelen örnek için 2 
gün) 

_ 
NEGATİF: <1/160, 
POZİTİF: ≥ 320  

AGLÜTİNASYON 

Burun kültürü 
Burun 
sürüntüsü/sinüs 
ponksiyon sıvısı 

Amies/Stuart transport 
besiyeri 

Oda sıcaklığı   En geç 2 saat  3 gün _ NEGATİF KÜLTÜR 

c-ANCA  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 3 gün _ 
NEGATİF/POZİTİF 
(≥1/20) 

IFA  

C.difficile Real time 
PCR 1-5 çift 

Dışkı (>5ml / >1 gr) Kapaklı, sızdırmaz dışkı kabı            +4°C En geç  2 saat Aynı gün 
Örnek gönderilmeden 
önce  laboratuvara kitin 
mevcudiyeti sorulmalıdır. 

NEGATİF PCR 

Campylobacter 
kültürü 

Taze dışkı ( > 5 ml / 
> 1 gr)   

Kapaklı, sızdırmaz   dışkı 
kabı           

Oda sıcaklığı   1-2 saat 4 gün 

Hastanede 3 günden 
fazla  yatan hastalardan  
rutin dışkı kültürü değil      
C. difficile araştırılması 
istenmelidir.   

NEGATİF KÜLTÜR 

Campylobacter 
kültürü 

Taze dışkı ( > 5 ml / 
> 1 gr)   

Cary Blair transport besiyeri   +4
o
C En geç 24 saat 4 gün 

Hastanede 3 günden 
fazla  yatan hastalar için 
rutin dışkı kültürü değil C. 
difficile araştırılması 
istenmelidir.   

NEGATİF KÜLTÜR 

CCP   Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir 
(Pazartesi günü) 
çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir 

_ <18 U/ml ELİSA 

Chlamydia DNA  
İdrar, üretral-vaginal-
konjuktival sürüntü 

İdrar:Steril idrar kabı,                       
Üretral-vaginal-konjuktival 
sürüntü:Transport besiyeri 

Oda sıcaklığında 1 saat 

Örnek birikim 
sayısına göre 1-2 
haftada bir çalışılır 
(Salı günü). 
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ NEGATİF PCR  

Chlamydia 
pneumoniae IgG 

Serum veya plazma 
Serum:Sarı kapaklı jelli tüp  
Plazma:Mor kapaklı tüp 

Oda sıcaklığında 1 saat 

Örnek birikim 
sayısına göre 1-2 
haftada bir çalışılır. 
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_  NEGATİF   

Chlamydia 
pneumoniae IgM 

Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Örnek birikim 
sayısına göre 1-2 
haftada bir çalışılır. 
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_  NEGATİF   

Chlamydia 
trachomatis IgM, IgG 

Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Örnek birikim 
sayısına göre 1-2 
haftada bir çalışılır. 
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_  NEGATİF   
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Clostridium difficile 
kültürü 

Dışkı (>5ml / >1 gr) Anaerop transport besiyeri     Oda sıcaklığı   En geç 2 saat 5-7 gün 

1-Hastanın 24 saatte > 5 
sulu veya yumuşak 
dışkılaması olmalıdır.                 
2-Tedavi takibi amacıyla 
test istenmemelidir.                 

NEGATİF KÜLTÜR 

Clostridium difficile 
toksin-A ve B 

Dışkı (10-20 ml ya 
da en az 3 ml veya 3 
gr) 

Steril kapaklı, sızdırmaz kap         

Oda sıcaklığında 
< 1 saat                                                               
+4

o
C'de 1-24 

saat                                                                                    
-20

o
C'de >24 

saat 

Oda 
sıcaklığında < 
1 saat                                                               
+4

o
C'de 1-24 

saat                                                                                    
-20

o
C'de >24 

saat 

EIA testi ile 2-3 gün                    
(Diğer daha kısa 
sürede sonuç veren 
testler için 
laboratuvarla 
görüşünüz)                           

1-Hastanın 24 saatte > 5 
sulu veya yumuşak 
dışkılaması olmalıdır.                            
2-Tedavi takibi amacıyla 
test istenmemelidir.            
3- > -20

o
C 'de dondurma  

sitotoksinin aktivite 
kaybına neden olabilir.          

NEGATİF 
ENZİM 
IMMUNOASSAY 

CMV DNA  kantitatif   

Plazma, BOS, 
amniyotik sıvı (AS), 
İdrar ve biyopsi 
örnekleri 

Serum:Sarı kapaklı jelli tüp,                    
BOS ve AS:Kuru steril tüp,                         
İdrar:Steril idrar kabı,                          
Biyopsi:Serum fizyolojik 
içeren steril tüp 

Oda sıcaklığında 1 saat 2 gün _ NEGATİF REAL-TİME PCR  

CMV IgG avidite Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir (Salı 
günü) çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ 
Düşük avidite < %20                                         
Ara değer  %20 - %30                          
Yüksek avidite > %20 

ELİSA 

Cryptosporidium 
antijeni 

Dışkı Dışkı  kabı 4°C 2-4 saat içinde 3 gün _ NEGATİF  ELİSA 

Difteri kültürü 
Boğaz/Nazofarenks 
sürüntüsü 

Amies transport besiyeri Oda sıcaklığı   ≤ 1 saat 5 gün _ NEGATİF KÜLTÜR 

Direkt parazit 
incelenmesi 

Dışkı Dışkı kabı 4°C 1 -2 saat içinde 1 gün _ NEGATİF 
MİKROSKOPİK 
İNCELEME 

ds DNA  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 3 gün _ NEGATİF IFA  

E. coli 0157 H7 
(lateks aglutinasyon) 

Taze kanlı-sulu dışkı                
(>5ml / >1 gr) 

Kapaklı, sızdırmaz dışkı kabı           
Oda sıcaklığında  
< 1 saat                          
+4

o
C'de > 1 saat  

Oda 
sıcaklığında  < 
1 saat                          
+4

o
C'de > 1 

saat  

Aynı gün 

1-Öncelikle kanlı-sulu 
dışkılaması olan hastalar 
için istenmelidir.                          
2- Laboratuvara kitin 
mevcudiyeti sorulmalıdır. 

NEGATİF 
LATEKS 
AGLÜTİNASYON 

E.coli 0157 H7 
kültürü 

Taze kanlı-sulu dışkı              
(>5ml / >1 gr) 

Kapaklı, sızdırmaz dışkı kabı            Oda sıcaklığı   < 1 saat  5 gün  

1-Belirtilerin 
başlamasından(abdomina
l kramp, vb) itibaren ilk 6 
gün içinde alınan 
kanlı/sulu dışkılardan 
pozitif sonuç alma oranı 
daha yüksektir.                                    
2-Tüm EHEC serotipleri 
için ayrıca EHEC toksin 
testi  istenebilir. 

NEGATİF KÜLTÜR 
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E.coli 0157 H7 
kültürü 

 
Taze kanlı-sulu dışkı              
(>5ml / >1 gr) 

 
Cary Blair transport besiyeri  

 
 +4

o
C 

 
< 24 saat  

 
5 gün  

 
1-Belirtilerin 
başlamasından(abdomina
l kramp, vb) itibaren ilk 6 
gün içinde alınan 
kanlı/sulu dışkılardan 
pozitif sonuç alma oranı 
daha yüksektir.                                    
2-Tüm EHEC serotipleri 
için ayrıca EHEC toksin 
testi  istenebilir. 

 
 
NEGATİF 

 
 
KÜLTÜR 

E.histolytica antijen  Dışkı Dışkı kabı 4°C 2-4 saat içinde 3 gün _ NEGATİF  ELİSA 

E.histolytica antikor   Kan  Sarı kapaklı jelli tüp 4°C 2-4 saat içinde 3 gün _ NEGATİF  ELİSA 

EBV DNA  kantitatif   
Tam kan, BOS, 
biyopsi 

Tam kan:Mor kapaklı tüp,                          
BOS:Kuru steril tüp,                         
Biopsi:Serum fizyolojik içeren 
steril tüp 

Oda sıcaklığında 1 saat 7 gün _ Saptanmadı REAL-TİME PCR  

EBV VCA IgG  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir (Salı 
günü) çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ NEGATİF ELİSA 

EBV VCA IgM  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir (Salı 
günü) çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ NEGATİF ELİSA 

EHEC toksin 
Taze çıkarılmış 
kanlı-sulu dışkı                
(>5ml / >1 gr) 

Kapaklı, sızdırmaz dışkı kabı           
Oda sıcaklığında  
< 1 saat                                         
+4

o
C'de > 1 saat   

Oda 
sıcaklığında  < 
1 saat                          
+4

o
C'de > 1 

saat  

1-2 gün 

1-Öncelikle kanlı-sulu 
dışkılaması olan hastalar 
için istenmelidir.                          
2- Laboratuvara kitin 
mevcudiyeti sorulmalıdır. 

NEGATİF ELİSA 

Endomisyum (IgA)  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 3 gün _ NEGATİF IFA  

Endomisyum (IgG)  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 3 gün _ NEGATİF IFA  

Enterik Adenovirus 
antijeni 

Dışkı (>5ml / >1 gr) Kapaklı, sızdırmaz dışkı kabı           
Oda sıcaklığında  
< 1 saat                                       
+4

o
C'de > 1 saat   

Oda 
sıcaklığında  < 
1 saat                          
+4

o
C'de > 1 

saat  

1-2 saat 

1-Belirtilerin 
başlamasından itibaren ilk 
48 saat içinde alınan 
örneklerden pozitif sonuç 
alma oranı daha yüksektir 
2-Rektal sürüntü tercih 
edilmez. 

NEGATİF 
HIZLI 
IMMUNOKROMATO
-GRAFİK YÖNTEM 

Ev tozu (mite 
akarlarının 
aranması) 

Ev tozu Uygun kap 22-25°C 1-2 saat içinde 1 gün _ NEGATİF   

Fosfolipit  IgG  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Her ayın 3. 
Perşembe günü 
çalışılır. 
Ertesi gün rapor 
verilir. 
 

_ <18 U/ml ELİSA 
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Fosfolipit  IgM   Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Her ayın 3. 
Perşembe günü 
çalışılır. 
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ <18 U/ml ELİSA 

Dışkı kültürü 
Taze çıkarılmış dışkı 
( > 5 ml / > 1 gr)   

Kapaklı, sızdırmaz   dışkı 
kabı           

Oda sıcaklığı   1-2 saat 4 gün 

Hastanede 3 günden 
fazla  yatan hastalar için 
rutin dışkı kültürü değil C. 
difficile araştırılması 
istenmelidir.   

NEGATİF KÜLTÜR 

Dışkı kültürü 
Taze çıkarılmış dışkı 
( > 5 ml / > 1 gr)   

Cary Blair transport besiyeri   +4
o
C En geç 24 saat  4 gün 

Hastanede 3 günden 
fazla  yatan hastalar için 
rutin dışkı kültürü değil C. 
difficile araştırılması 
istenmelidir.   

NEGATİF KÜLTÜR 

Dışkıda amip-giardia 
aranması 

Dışkı Dışkı kabı 22-25°C 20-30 dk 3 gün _ NEGATİF 
MİKROSKOPİK 
İNCELEME 

Galaktomannan testi Kan Sarı kapaklı jelli tüp  4°C 
Tercihen 
bekletilmeden 

Haftada bir (Cuma 
günü) çalışılır.                            
Aynı gün rapor 
verilir. 

Her gün örnek kabul 
edilmektedir. Hasta 
bilgileri belirtilmelidir.  

NEGATİF 

  

Gardnerella 
vaginalis kültürü 

Vagen serviks 
sürüntüsü 

Stuart/Amies transport 
besiyeri  

Oda sıcaklığı   1-2 saat 4 gün _ NEGATİF KÜLTÜR 

GBM  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Her ayın son 
Perşembe günü 
çalışılır. 
Ertesi gün rapor 
verilir. 

  NEGATİF IFA  

Genişlemiş 
spektrumlu beta 
laktamaz (ESBL)  

          _ NEGATİF ANTİBİYOGRAM 

Genişlemiş 
spektrumlu beta 
laktamaz (ESBL) ve 
sinerji (E test) 

          _ NEGATİF ANTİBİYOGRAM 

Giardia antijen Dışkı Dışkı kabı 4°C 2-4 saat içinde 3 gün _ NEGATİF  ELİSA 

Gliadin IgA Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir (Salı 
günü) çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ <18 U/ml ELİSA 

Gliadin IgG  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir (Salı 
günü) çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ <18 U/ml ELİSA 

Gonokok kültürü 
Üretral/Vagen 
serviks sürüntüsü 

Transport besiyeri Oda sıcaklığı   1-2 saat 3 gün _ NEGATİF KÜLTÜR 

GPCA  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 3 gün _ 
NEGATİF/POZİTİF 
(≥1/40) 

IFA  
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Grup A streptokok 
tayini (lateks veya 
ELISA) 

Boğaz sürüntüsü 
Amies/Stuart transport 
besiyeri 

Oda sıcaklığı   ≤2 saat 1 saat _ NEGATİF 
LATEX 
AGLÜTAİNASYON 

H.simplex tip 1 IgG Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir (Cuma 
günü) çalışılır.                            
Pazartesi günü 
rapor verilir. 

_ NEGATİF ELİSA 

H.simplex tip 1 IgM Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir (Cuma 
günü) çalışılır.                            
Pazartesi günü 
rapor verilir. 

_ NEGATİF ELİSA 

H.simplex tip 2 IgG Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir (Cuma 
günü) çalışılır.                            
Pazartesi günü 
rapor verilir. 

_ NEGATİF ELİSA 

H.simplex tip 2 IgM Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir (Cuma 
günü) çalışılır.                            
Pazartesi günü 
rapor verilir. 

_ NEGATİF ELİSA 

Haemophilus kültürü 
Solunum yolu 
örnekleri 

Amies/Stuart transport 
besiyeri 

35-37 
O
C 0,5-1 saat 2-3 gün _ NEGATİF KÜLTÜR 

HBeAg Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir 
(Perşembe günü) 
çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ NEGATİF ELİSA 

HBsAg Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 2 gün _ NEGATİF ELİSA 

HBsAg Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığı   1 saat 2 saat   NEGATİF KEMİLUMİNESAN 

HBV DNA kantitatif    Serum veya plazma 
Serum:Sarı kapaklı jelli tüp 
Plazma:Mor kapaklı tüp 

Oda sıcaklığında 1 saat 2 gün _ NEGATİF REAL-TİME PCR  

HCV RNA 
genotipleme    

Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 7 gün _ - 
REVERS 
HİBRİDİZASYON   

HCV RNA kantitatif   Serum veya plazma 
Serum:Sarı kapaklı jelli tüp 
Plazma:Mor kapaklı tüp 

Oda sıcaklığında 1 saat 3 gün _ NEGATİF REAL-TİME PCR  

HDV RNA kantitatif  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 7-10 gün 

Test biriken örnek 
sayısına göre çalışıldığı 
için sonuç almaya 
gelinmeden önce telefon 
ile laboratuvardan bilgi 
alınmalıdır. 

NEGATİF REAL-TİME PCR  

Helicobacter PCR Mide biyopsi örneği 

Fizolojik tuzlu su içeren steril 
ependorf tüp 
(Laboratuvardan temin 
edilebilir) 

Oda sıcaklığı En geç 2 saat  1-2 gün 

Örnek gönderilmeden 
önce laboratuvara 
malzeme mevcudiyeti 
sorulmalıdır. 

NEGATİF PCR 

Helicobacter pylori 
direkt  antijen 

Dışkı (>5ml / >1 gr) Kapaklı, sızdırmaz dışkı kabı           
Oda sıcaklığında  
< 1 saat                                        
+4

o
C'de > 1 saat   

Oda 
sıcaklığında  
<1 saat                          
+4

o
C'de > 1 

1-2 saat  _ NEGATİF 
HIZLI 
IMMUNOKROMATO
-GRAFİK YÖNTEM 
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saat  

Helicobacter pylori 
IgG 

Serum (> 7-8 ml) Sarı kapaklı jelli tüp 

Alındığı gün 
gönderilemeyece
k örneklerin 
serumu ayrılarak 
-20'C veya -
70'C'de 
saklanabilir 

Alındığı gün 
gönderilemeye
cek örneklerin 
serumu 
ayrılarak -20'C 
veya -70'C'de 
saklanabilir 

Serumlar biriktirilip 
çalışıldığı için 
laboratuvardan bilgi 
alınız. 

Laboratuvara kitin 
mevcudiyeti sorulmalıdır. 

NEGATİF ELİSA 

Helicobacter pylori 
kültürü 

Mide biopsi örneği 

Fizolojik tuzlu su içeren steril 
ependorf tüp 
(Laboratuvardan temin 
edilebilir) 

Oda sıcaklığı En geç 2 saat  7 gün 

Hazırlık yapılabilmesi için 
bir gün önceden örnek 
gönderileceğine dair 
haber verilmelidir.                            

NEGATİF KÜLTÜR 

HHV-6 DNA  Tam kan Mor kapaklı tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

15 günde bir 
çalışılır. 
Ertesi gün rapor 
verilir. 

Yeterli örnek sayısına 
göre serumlar biriktirilip 
çalışılmaktadır. 

 NEGATİF REAL-TİME PCR  

HIV-1 RNA kantitatif  Plazma Mor kapaklı tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

15 günde bir 
çalışılır. 
Ertesi gün rapor 
verilir. 

Yeterli örnek sayısına 
göre serumlar biriktirilip 
çalışılmaktadır. 

<20-10000000 
KOPYA/ML Test 
sonucu takipli hastalar 
için geçerlidir. 

REAL-TİME PCR  

HPV Tiplendirme   
Biyopsi,vaginal 
sürüntü, servikal 
sürüntü 

Biyopsi:Serum fizyolojik 
içeren steril tüp                                                             
Vaginal sürüntü, servikal 
sürüntü: transport besiyeri 

Oda sıcaklığında 1 saat 

15 günde bir 
(Perşembe günü) 
çalışılır. 
Ertesi gün rapor 
verilir. 

 
    

HPV-DNA    
Biyopsi, vaginal 
sürüntü, servikal 
sürüntü 

Transport besiyeri                                     Oda sıcaklığında 1 saat 

15 günde bir (Cuma 
günü) çalışılır. 
Pazartesi günü 
rapor verilir. 

 
 NEGATİF   

HSV ½ DNA 
Serum, plazma, 
BOS ve biyopsi 

Serum:Sarı kapaklı jelli tüp,                    
BOS:Kuru steril tüp,                        
İdrar:Steril idrar kabı,                          
Biopsi:Serum fizyolojik içeren 
steril tüp 

Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir (Cuma 
günü) çalışılır. 
Aynı gün rapor 
verilir. 

_ NEGATİF REAL-TİME PCR  

İdrar kültürü 

İdrar (orta akım, 
nefrostomi, 
nefrostomi/kalıcı 
sonda kateterinden 
enjektörle alınan 
örnekler) 

Steril idrar kabı  +4
o
C 

Oda 
sıcaklığında en 
geç 2 saat, 
buzdolabında 
en geç 24 saat  

2-3 gün _ NEGATİF KÜLTÜR 

İnterferon gama 
salınım testi  

Kan 
Laboratuvardan özel tüp 
istenmelidir 

Oda sıcaklığında          

Tercihen 
bekletilmeden 
(kan özel tüpe 
alındıktan 
sonra en geç 
16 saat içinde 
37°C'ye 
konmalıdır) 

Haftada bir 
(Çarşamba günü) 
çalışılır. 
Aynı gün rapor 
verilir. 

Cuma günü örnek kabul 
edilmemektedir. Test 
haftada bir kez, 
Çarşamba günleri 
çalışılmaktadır. 

NEGATİF   
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Kabakulak IgG  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir 
(Perşembe günü) 
çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ NEGATİF ELİSA 

Kabakulak IgM  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir 
(Perşembe günü) 
çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ NEGATİF ELİSA 

Kan kültürü (aerob-
anaerob) 

Kan Kan kültürü şişesi Oda sıcaklığı   ≤ 2 saat 7 gün 

1-Üreme olduğunda 48 
saatte ön sonuç verilebilir.                             
2-Kültür, Bruselloz ve 
mantar infeksiyonu 
kuşkusunda en az 14 gün 
bekletilir. 

NEGATİF KÜLTÜR 

Kan kültürü (aerop-
anaerop) otomatik 
sistem 

Kan Kan kültürü şişesi Oda sıcaklığı   ≤ 2 saat  7 gün 

1-Üreme olduğunda 48 
saatte ön sonuç verilebilir.                                
2-Kültür, Bruselloz ve 
mantar infeksiyonu 
kuşkusunda en az 14 gün 
bekletilir. 

NEGATİF KÜLTÜR 

Kızamık IgG  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir 
(Perşembe günü) 
çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ NEGATİF ELİSA 

Kızamık lgM Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir 
(Perşembe günü) 
çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ NEGATİF ELİSA 

Kist hidatik Kan  Sarı kapaklı jelli tüp 4°C 2-4 saat içinde 3 gün _ NEGATİF  İHA 

Kist hidatik IgG Kan  Sarı kapaklı jelli tüp 22-25°C 2 saat içinde 3 gün _ NEGATİF  ELİSA 

Konjunktiva kültürü Konjunktiva sıvısı Amies transport besiyeri  Oda sıcaklığı   15-30 dakika 3 gün _ NEGATİF KÜLTÜR 

Kulak kültürü 
Orta kulaktan alınan 
örnek 

Amies/Stuart transport 
besiyeri veya enjektör (orta 
kulak) 

Oda sıcaklığı   En geç 2 saat 2-3 gün _ NEGATİF KÜLTÜR 

Kültür ve antibiyotik 
duyarlık testi (KAHT) 

          _ NEGATİF 
KÜLTÜR VE 
ANTİBİYOGRAM 

Legionella antijeni 
(idrar) 

İdrar Steril kap  +4
o
C < 2 saat 1-2 saat _ NEGATİF ELİSA 

Legionella kültürü 
BAL, solunum yolu  
örnekleri,  steril 
vücut sıvıları 

Steril kap, Amies transport 
besiyeri 

   +4
o
C 

15 dakika, en 
geç 2 saat 

14 gün _ NEGATİF KÜLTÜR 

Legionella 
pneumophila (DFA) 

BAL vb. solunum 
yolu örnekleri 

Steril kap  +4ºC < 2 saat 2-4 saat _ NEGATİF 
DİREKT 
FLORESAN 
ANTİKOR TESTİ 
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Leishmania (Kan 
yayması) 

Kan, kemik iliği 
Mavi kapaklı tüp -hazırlanmış 
preparat 

22-25°C 1-2saat içinde 1 gün _ NEGATİF 
MİKROSKOPİK 
İNCELEME 

Leishmania IgG 
ELISA 

Kan  Sarı kapaklı jelli tüp 22-25°C 2-4 saat içinde 3 gün _ NEGATİF ELİSA 

Leishmania kültürü Kan, kemik iliği Mavi kapaklı tüp- kemik iliği 22-25°C 1 saat 20 gün _ NEGATİF  KÜLTÜR 

LKM-1  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 3 gün _ 
NEGATİF/POZİTİF 
(≥1/40) 

IFA  

M. pneumoniae IgG Serum veya plazma 
Serum:Sarı kapaklı jelli tüp 
Plazma:Mor kapaklı tüp 

Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir (Salı 
günü) çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ NEGATİF ELİSA 

M. pneumoniae IgM Serum veya plazma 
Serum:Sarı kapaklı jelli tüp 
Plazma:Mor kapaklı tüp 

Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir (Salı 
günü) çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ NEGATİF ELİSA 

Malarya hızlı test Kan  Sarı kapaklı jelli tüp 22-25°C 30 dk 1 gün _ NEGATİF 
 LATEX 
AGLÜTİNASYON 

Mantar aranması 
(floresans yöntemi 
ile) 

Dışkı, idrar ve 
sürüntü dışındaki 
tüm örnekler 

Steril kap, enjektör 

Deri, tırnak ve 
saç örnekleri oda 
sıcaklığında, 
BOS gibi steril 
örnekler 37°C'de, 
diğer örnekler 
4°C'de 

Tercihen 
bekletilmeden, 
en geç 2 saat 
içinde 

Aynı gün 

Her gün örnek kabul 
edilmektedir. Hasta 
bilgileri ve antifungal 
kullanımı belirtilmelidir.  

NEGATİF 
MİKROSKOPİK 
İNCELEME 

Mantar kültürü 
Yüzeyel ve sistemik 
mikoz kuşkulu tüm 
örnekler 

Steril kap, enjektör 

Deri, tırnak ve 
saç örnekleri oda 
sıcaklığında, 
BOS gibi steril 
örnekler 37°C'de, 
diğer örnekler 
4°C'de 

Tercihen 
bekletilmeden, 
en geç 2 saat 
içinde 

1 veya 3-4 hafta 
sonra rapor verilir. 

Her gün örnek kabul 
edilmektedir. Hasta 
bilgileri ve antifungal 
kullanımı belirtilmelidir. 
Örnek türüne bağlı olarak 
sonuç verme süresi 
değişebilmektedir. 

NEGATİF  KÜLTÜR 

Meni kültürü Ejakulat Steril kap Oda sıcaklığı   En geç 1 saat 3 gün _ NEGATİF KÜLTÜR 

Mikobakteri kültürü 
Mikobakteri 
enfeksiyonu kuşkulu 
tüm örnekler 

Steril kap, enjektör 4°C 

Tercihen 
bekletilmeden, 
en geç 2 saat 
içinde 

Biyopsi örnekleri:49, 
Diğer örnekler: 42 
gün  

Balgam: 5-10 ml sabah 
balgamı. AMS: 5-10 ml 
örnek sabah erken saatte 
alındıktan sonra 100 mg 
sodyum karbonat ile 
nötralize edilmelidir.İdrar: 
En az 40 ml sabah ilk 
idrar örneği olmalıdır. 
Kan:Laboratuvardan özel 
hemokültür şişesi 
istenmelidir (Myco F lytic). 

NEGATİF  KÜLTÜR 

Mycoplasma kültürü İdrar Steril idrar kabı    +4
o
C En geç 2 saat 2 gün _ NEGATİF KÜLTÜR 

Mikrotüp 
dilüsyonuyla 
antibiyotik duyarlılık 
testi 

    
 

    _   ANTİBİYOGRAM 
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Minimal bakterisidal 
konsantrasyon 
(MBC) 

          _   ANTİBİYOGRAM 

Minimal inhibitör 
konsantrasyonu  
(Gradient  test ile) 

          _   ANTİBİYOGRAM 

Monoklonal antikor Tam kan Mor kapaklı tüp Oda sıcaklığında 1 saat 2 gün 
Cuma günleri öğleden 
sonra örnek kabul 
edilmemektedir. 

CD45: %80-90                                
CD3: %50-75                                    
CD4: %25-55                                            
CD8: %15-65                                           
CD19: %9-25                                           
CD3+Cd16/56: %1-5                                      
CD4/CD8:1,7-2,4 

FLOW 
CYTOMETRY  

MPO    Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Her ayın son 
Perşembe günü 
çalışılır. 
Ertesi gün rapor 
verilir. 
 

_ <18 U/ml ELİSA 

Nontüberküloz 
mikobakteri 
identifikasyonu 

Besiyerinde üremiş 
nontüberküloz 
mikobakteri kültürü 

Steril tüp içinde 4°C   7 gün 
Her gün örnek kabul 
edilmektedir.  

Etrafa bulaşma riski 
olmayacak şekilde 
uygun taşıma 
koşullarında 
gönderilmelidir. 

  

Nontüberküloz 
mikobakteriler için 
ilaç duyarlılık testi 

Besiyerinde üremiş 
nontüberküloz 
mikobakteri kültürü 

Steril tüp içinde 4°C 

  
 
 
 

10-20 gün  

Her gün örnek kabul 
edilmektedir.  
Türe göre rapor verme 
süresi değişebilmektedir. 

 Etrafa bulaşma riski 
olmayacak şekilde 
uygun taşıma 
koşullarında 
gönderilmelidir. 

  

Otomatik rezidüel 
antimikrobiyal 
aktivite 

Canlı 
mikroorganizma 
içeren besiyeri 

        _   
OTOMATİZE 
SİSTEM 

p-ANCA  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 3 gün 
Pozitif  sonuçlar için MPO 
testi önerilir. 

NEGATİF/POZİTİF 
(≥1/20) 

IFA  

Parvovirus B19 IgG  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir 
(Çarşamba günü) 
çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ NEGATİF ELİSA 

Parvovirus B19 IgM  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir 
(Çarşamba günü) 
çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ NEGATİF ELİSA 

Parvovirus DNA   Plazma Mor kapaklı tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

15 günde bir 
çalışılır. 
Ertesi gün rapor 
verilir. 

Yeterli örnek sayısına 
göre plazmalar biriktirilip 
çalışılmaktadır. 

Saptanmadı REAL-TİME PCR  
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Plasmodium 
aranması 

Kan  
Sarı kapaklı jelli tüp-
hazırlanmış preparat 

22-25°C 1 saat içinde 1 gün _ NEGATİF  MİKROSKOPİ 

Pneumocystis carinii  
BAL ve trakeal 
aspirasyon  

Steril kap 22-25°C 1 saat içinde 2 gün _ NEGATİF DFA/IFA 

Pneumocystis carinii 
direkt boyama 

BAL ve trakeal 
aspirasyon  

Seril kap 22-25°C 1 saat içinde 1 gün _ NEGATİF MİKROSKOPİ 

PR3              Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Her ayın son 
Perşembe günü 
çalışılır. 
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ <18 U/ml ELİSA 

Real time PCR ile 
direkt örnekte M. 
tuberculosis 
kompleksi aranması 

Tbc kuşkulu tüm 
örnekler 

Steril kap, enjektör 4°C 

Tercihen 
bekletilmeden, 
en geç 2 saat 
içinde 

Biyopsi örnekleri: 9 
gün, 
Diğer örnekler: 2 
gün  

Her gün örnek kabul 
edilmektedir.  

NEGATİF  REAL-TİME PCR 

Retikülin  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 3 gün _ 
NEGATİF/POZİTİF 
(≥1/40) 

IFA  

Rotavirus antijeni Dışkı (>5ml / >1 gr) Kapaklı, sızdırmaz dışkı kabı           
Oda sıcaklığında  
< 1 saat               
+4ºC'de > 1 saat   

Oda 
sıcaklığında  < 
1 saat               
+4ºC'de > 1 
saat   

1-2 saat 

1-Belirtilerin 
başlamasından itibaren ilk 
48 saat içinde alınan 
örneklerden pozitif sonuç 
alma oranı daha yüksektir 
2-Rektal sürüntü tercih 
edilmez.            

NEGATİF 
HIZLI 
IMMUNOKROMATO
GRAFİK YÖNTEM 

Rubella IgG avidite Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Testin çalışma günü; 
Salı                           
Rapor verme günü; 
Çarşamba 

_ 
Düşük avidite < %40                                         
Ara değer  %40 - %60                          
Yüksek avidite > %60 

ELİSA 

SLA  Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir 
(Perşembe günü) 
çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

 
NEGATİF IMMUNOBLOT 

Solunum paneli 

Nazal sürüntü, 
boğaz sürüntüsü, 
nazal+boğaz 
sürüntüsü, 
nazofarinks 
sürüntüsü, 
nazofaringeal 
aspirat, transtrakeal 
aspirasyon, 
bronkoalveolar lavaj, 
akciğer biopsisi 

Sürüntü örnekleri uygun 
eküvyon ile alınıp viral 
transport besiyeri (Virocult) 
içerisinde, diğer örnekler 
steril ağzı kapalı kaplar  

Örnekler 
laboratuvara 
hemen 
gönderilemeyece
k ise soğuk zincir 
kurallarına uygun 
(+4 

0
C'de) 

saklanmalıdır. 

En geç 24 saat 2 gün 
Örnekler dik konumda 
taşınmalıdır. 

NEGATİF; Hedef NA 
saptanmaması       
POZİTİF; Influenza A, 
Influenza A/H1, 
Influenza B, 
Parainfluenza 1-4, 
Rhinovirus, 
Coronavirus HKU, 
Coronavirus NL63, 
Coronavirus 229E, 
RSV A/B, 
Metapneumovirus A/B, 
Bocavirus, Adenovirus, 
Metapneumovirus, 
Enterovirus, 

REAL-TİME RTPCR  
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Paraechovirus, 
Mycoplasma 
pneumoniae’ye ait 
nükleik sait saptanması 

Streptokok grup 
tayini 

        1 saat 
18-24 saatlik kültürden 
yapılır. 

NEGATİF 
LATEX 
AGLÜTAİNASYON 

Toxoplasma IgG 
avidite 

Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir (Salı 
günü) çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ 
Düşük avidite < %20                                         
Ara değer  %20 - %30                          
Yüksek avidite > %20 

ELİSA 

TPHA   Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 1 gün _ 
NEGATİF/POZİTİF 
(≥1/80) 

HEMAGLUTİNASY
ON  

Trichinella IgG  Kan  Sarı kapaklı jelli tüp 22-25°C 2-4 saat içinde 3 gün _ NEGATİF  ELİSA 

tTG IgA   Serum Sarı kapaklı jelli tüp 

Oda sıcaklığında 
 
 
 

1 saat 

Haftada bir (Salı 
günü) çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ <18 U/ml ELİSA 

tTG IgG    Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir (Salı 
günü) çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ <18 U/ml ELİSA 

Ureaplasma kültürü Üretral sürüntü 
Sıvı Amies transport besiyeri, 
steril idrar kabı 

  +4
o
C En geç 2 saat 2 gün _ NEGATİF KÜLTÜR 

Vaginal - servikal 
sürüntü 

Vaginal veya 
servikal sürüntü 

Amies transport besiyeri Oda sıcaklığı   
En geç 2 saat 

3 gün _ NEGATİF KÜLTÜR 

Varicella zoster virus  
IgM 

Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir 
(Çarşamba günü) 
çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ NEGATİF ELİSA 

Varicella zoster virus 
IgG 

Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 

Haftada bir 
(Çarşamba günü) 
çalışılır.                            
Ertesi gün rapor 
verilir. 

_ NEGATİF ELİSA 

VDRL/RPR   Serum Sarı kapaklı jelli tüp Oda sıcaklığında 1 saat 1 gün _ 
NEGATİF/POZİTİF 
(≥1/2) 

LATEX 
AGLUTİNASYON  

Western blot Kan  Sarı kapaklı jelli tüp 22-25°C 2-4 saat içinde 3 gün _ NEGATİF   

Yara kültürü 
Yaranın derin 
kısımlarından alınan 
örnek 

Amies/Stuart transport 
besiyeri, veya enjektör 
(cerahat) 

Oda sıcaklığı   En geç 2 saat 2-3 gün _ NEGATİF KÜLTÜR 

a. Transport besiyerleri laboratuvardan istenebilir. 
b. İdeal olanı örneklerin bekletilmemesidir.  
c. Örnekle birlikte gönderilen istek formunda hastaya ait bilgiler (Antibiyotik kullanımı, yaş, kateterizasyon, immünsupresyon, ön tanı, vb) belirtilmelidir. 
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12. Mikrobiyolojik İnceleme Sonuçlarının Açıklanması ve Rapor Verme 
 
Laboratuvar uzmanı test sonuçlarını LİS’de onayladıktan sonra, sonuçlar ilgili hekim tarafından poliklinik, acil servis ve diğer 
servislerdeki bilgisayarlarda görülebilir. Bu sonuçları içeren basılmış raporlar ise, laboratuvar rapor birimi ya da hastanın muayene 
olduğu birim sekreterleri tarafından hastaya verilir. 
 

 


