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Mikrobiyoloji Kalite Kontrol Örneklerine İlişkin Açıklama 
 
İnternet Üzerinden Sonuçların Girilmesi 
Sonuçlar internet üzerinden girilmektedir. www.labpt.com.tr web sayfasındaki lab kodu, kullanıcı adı ve 
şifresi ile girilerek sonuç giriş menüsüne ulaşabilirsiniz. Quiz sonuç girişinden Mikrobiyoloji quiz seçilir. 
Örnek gönderim dönemi işaretlenir. Sonuçlarınızı girerken önce karşınıza “identifikasyonda hangi sistemi 
kullandığınızı” sorgulayan bir anket gelecektir. Bu anket sorusuna yanıt vermeden diğer sayfalara 
geçilememektedir. Anket sorusu cevaplandıktan sonra kaydedilerek “mikrobiyoloji analiz (identifikasyon) 
sonuç girişi” sayfasına geçilir. Bu sayfada identifikasyonunu yaptığınız suşun numarasını dikkate alarak 
mikroorganizma ana listesinden identifiye ettiğiniz mikroorganizma işaretlenir. Ayni işlem 2. bakteri için 
tekrarlanır. Girilen sonuçlar son kez kontrol edilerek en altta “sonuçları kaydet” basılarak giriş tamamlanır. 
Süresi içinde girilen sonuçlarda değişiklik yapılmak istenirse yukardaki işlemler tekrarlanarak tekrar giriş 
yapılır. En son girilen sonuç geçerli sonuç olarak kayıtlara geçer. 
 
 
Mikrobiyoloji örneklerine ilişkin identifikasyon sonuçları örnekler laboratuvarınıza ulaştıktan itibaren en 
geç 10  gün içinde girilmelidir.  
  
Biyolojik Tehlike Uyarısı  
 

1- Örneklerde patojen bakteriler bulunabilir. Bu nedenle çok dikkatli çalışılmalıdır. Örnekler ancak 
mikrobiyoloji çalışmalarında deneyimli kişiler tarafından işleme alınmalıdır. Çevrenin ve çalışanların 
kontaminasyona maruz kalmayacağı şekilde önlem alınmalı ve özenle çalışılmalıdır.  

2- Bütün mikrobiyolojik örneklere hastalık bulaştırabilen enfeksiyöz madde gibi işlem yapılmalıdır. 
3- İşi bittikten sonra örnekleri otoklavda dekontamine ediniz.   

 
 
Örneklere İlişkin Muhafaza ve Stabilite Bilgisi 
Örnekler laboratuvarınıza ulaştığında işlem yapıncaya kadar buzdolabında (2° - 8°C ‘da) muhafaza ediniz. 
 
  
Örneklere Yapılacak İşlemler  
1- Örnekler beyaz vidalı kapaklı bir kutu içinde gönderilmiştir. 
 
2- Kutuların her birinin içinde kilitli plastik torba ve bu torba içinde; 2 adet içinde bakteri süspansiyonu 

bulunan sarı kapaklı tüp ve bir adet Stuart transport medium yer almaktadır.  
 
3- İnokülasyonlarınızı üzeri etiketli sarı kapaklı içinde sıvı bulunan tüplerden ayrı ayrı yapınız. Katı 

besiyerlerine inoküle ettikten sonra ayrıca kullanmış olduğunuz buyyon türü sıvı besiyerine (TSB, 
BHIB vb) inoküle edip bir gece enkübe ediniz. Şayet katı besiyerlerinizde (plak) üreme olmazsa sıvı 
besiyeri kültüründen plaklara tekrar pasaj yapınız. Üreme olmadığı takdirde LabPT 
sekreteryasından yeni örnek isteyebilirsiniz. Bazı katılımcıların sıvı besiyerinden 
inokülasyonlarında üretmede güçlük yaşamaları nedeniyle M-19-09-01 kodlu suş ayrıca Stuart 
transport besiyeri içinde (eküvyon çubuklu jelli tüp) gönderilmiştir. Sıvı besiyerinden üretmede 
güçlük çeken katılımcılar jelli tüp içindeki swabdan besiyerlerine pasaj yaparak suşu üretebilirler. 



 

 

Ayni etiket numaralı jelli tüp ve sıvı besiyerinde ayni mikroorganizma vardır. Üreme olmadığı 
takdirde LabPT sekreteryasından yeni örnek isteyebilirsiniz. 
 
 
 

 
4- Aşağıda örneklere ait bilgiler verilmiştir. Laboratuvarınızın hastalara uyguladığı mutat usullere göre kültür 

ve  identifikasyon işlemlerini yapınız. 
 
5- İdentifikasyon sonucunu hastalara rapor ettiğiniz seviyede veriniz. Hastalarınıza identifikasyon sonucunu 

cins (genus) düzeyinde veriyorsanız burada da cins düzeyinde, şayet tür (species) düzeyinde veriyorsanız  
burada da tür düzeyinde veriniz. Ör. Klebsiella sp veya Klebsiella pneumoniae.  Şayet yalnızca cins 
düzeyinde sonuç vermişseniz ve doğru ise identifikasyonunuz doğru kabul edilecektir. Ancak tür 
düzeyinde sonuç verirseniz ve cinsi doğru olmakla birlikte türü yanlış identifiye etmişseniz 
identifikasyonunuz  yanlış olarak değerlendirilecektir. Örneğin, gönderilen bakteri Proteus mirabilis ise ve 
siz Proteus sp. olarak verirseniz doğru olarak değerlendirilecektir. Proteus vulgaris olarak verirseniz yanlış 
olarak değerlendirilecektir.    

 
 
Örneklerin Kaynakları ve İnceleme Talimatları 
 

Örnek No Klinik Bilgi Örneğin Alındığı Kaynak İnceleme Talimatı 
 
M-19-09-01   

 
Üriner enfeksiyon 

 
İdrar 

 

 
Mikroorganizmayı  identifiye ediniz 

 
M-19-09-02 

 
Gastroenterit 

 
Gaita 

 

 
Mikroorganizmayı  identifiye ediniz 

) 
 
 
 
 

Örnek gönderim tarihi :  09.09.2019 

Çalışma süresi   :  

Sonuç girişi için son tarih : 20.09.2019 Saat: 17:00 
 
 
İnternet üzerinden girişte karşınıza çıkacak anket sorusu 
 
İdentifikasyonda hangi sistemi kullanıyorsunuz? 
 
Lütfen işaretleyiniz 
� Yalnızca plaklardan koloni morfolojisine göre 
� Konvansiyonel sistem (boyama, manuel biyoşimik özellikler vb.) 
� Yarı-otomatize ticari idantifikasyon sistemleri.( API vb kart sistemleri ) 
� Otomatize mikrobiyoloji sistemleri ( Vitek, Microscan, Phoenix vb. sistemler ) 
� MALDI-TOF MS 
� Diğer (Lütfen yazınız …………………………………………………………)    
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
YANITLAR 
 
M-19-09-01 İdentifikasyon Sonucu ……………. 
(Mikroorganizma ana listesinden identifiye edilen mikroorganizmanın  kodunu yazınız) 
 
 
M-19-09-02 İdentifikasyon Sonucu …………… 
(Mikroorganizma ana listesinden identifiye edilen mikroorganizmanın  kodunu yazınız) 
 
 
 
 
MİKROORGANİZMA ANA LİSTESİ  (mikroorganizmalar alfabetik sıralıdır) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

100 Üreme Yok 
010 Candida sp 
011 Candida albicans 
012 Candida sp (albicans hariç) 
013 Candida glabrata 
101 Citrobacter sp 
 102 Corynebacterium sp 
103 Enterobacter sp 
104 Enterococcus sp 
105 Enterococcus faecalis 
106 Enterococcus faecium 
107 Escherichia coli 
108 Klebsiella sp 
109 Klebsiella pneumoniae 
147 Klebsiella oxytoca 
110 Lactobacillus sp 
111 Moraxella sp 
112 Morganella sp 
113 Morganella morganii 
114 Proteus sp 
115 Proteus mirabilis 
116 Proteus vulgaris 
117 Providencia sp 
118 Pseudomonas sp 
119 Pseudomonas aeruginosa  
120 Pseudomonas sp (aeruginosa dışında)  
121 Serratia sp 

122 Staphylococcus sp 
123 Staphylococcus aureus 
124 Staphylococcus sp (S.aureus dışında)  
125 Staphylococcus (Koagulaz negatif)  
126 Staphylococcus (Koagulaz pozitif) 
127 Staphylococcus epidermidis  
128 Staphylococcus saprophyticus 
129 Stenotrophomonas (Xanthomonas)maltophilia  
130 Streptococcus sp ( β hemolitik) 
131 Streptococcus (a hemolitik grup D hariç) 
132 Streptococcus (A grubu β hemolitik) 
133 Streptococcus (β hemolitik A grubu değil) 
134 Streptococcus (β hemolitik A, B, D grubu degil) 

135 
Streptococcus (β hemolitik C grubu) 
(Streptococcus dysgalactiae) 

136 Streptococcus agalactiae (Grup B) 
137 Streptococcus Grup D 
138 Streptococcus Grup D (enterokok hariç) 
139 Salmonella spp. 
140 Salmonella typhi 
141 Salmonella paratyphi A 
142 Salmonella enterica (S. choleraesuis) 
143 Salmonella typhimurium 
200 Listedekilerin dışında bir mikroorganizma 


