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KURULUŞ AMACI

 Halk sağlığı laboratuarı ile ilgili kalite yönetim sistemi ve 

hizmetin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla ISO 9001-2000 gibi 

uluslararası standartlara uygun kalite çalışmaları yapmak; bu 

kapsamda Laboratuar içi ve dışı iletişimi, koordinasyonu 

sağlamak hizmet içi eğitimi planlamak, eğitimlerin 

gerçekleştirilmesi veya koordine edilmesini sağlamaktır.

 Halk sağlığının korunması ve iyileştirilmesi kapsamında birey ve 

toplum sağlığını etkileyen ve etkileyebilecek etmenleri inceleyen 

ve görev alanı ile ilgili klinik ve klinik dışı laboratuar hizmetlerini 

yapar.



TARİHÇE

 HSL, 28.04.1971 tarihinde “Halk Sağlığı Laboratuarı” olarak hizmete 

açılmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın 27.09.1979 tarih ve 3708 sayılı emri 

ile Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı örnek alınarak 

Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü’ne dönüştürülmüştür. 

 Bütün illerdeki  halk sağlığı laboratuarları, bilimsel ve teknik yönden 

bu enstitüye  13.09.1993 tarih ve 6305 sayılı onayla da idari açıdan 

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Bakanlığı’na bağlanmıştır. 

 Hizmetlerini, 19 Mart 2012 tarihine kadar bu kurumsal yapıda 

yürütmüştür.

 02.11.2011 tarih ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı 

Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname” ile Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Bakanlığı, Türkiye 

Halk Sağlığı Kurumu’na devredilmiştir. 



HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARININ GÖREVLERİ;

 a) Halk sağlığı laboratuvarları hizmet tipine göre L1,L2 ve Test Bazında Referans 
Yetkili Laboratuar olarak hizmet verir.

 b) Aile hekimliği hizmetleri ve birinci basamak tanı/tarama testleri kapsamında 
tanıya yardımcı test ve analizleri yapmak,

 c) Kan, idrar gibi vücut sıvıları ile diğer klinik örneklerde mikrobiyolojik ve 
biyokimyasal analizleri yapmak,

 ç) Klinik ve klinik dışı örnekleri gerektiğinde kesin tanı için test bazında 
referans yetkili laboratuara göndermek,

 d) Salgın veya olay araştırması amacıyla aktif vaka bulma çalışmaları dahil, 
Müdürlük tarafından ilde endemik, epidemik ve/veya halk sağlığı problemi 
olduğu belirlenen durumların araştırılmasına katılmak, salgın durumlarında 
olaya maruz kalmış birey, hayvan ve çevresel numunelerin toplama işleminde 
gerektiğinde Müdürlüğe yardımcı olmak, analizlerini yapmak, gereken 
numuneleri test bazında referans yetkili laboratuvara göndermek,

 e) Hizmet içi eğitim planları hazırlamak, bu amaca yönelik eğitimleri yapmak ve 
yapılmasını sağlamak,

 f) Halk sağlığı laboratuvarı hizmetleri kapsamında ulusal ve uluslararası 
gelişmeleri takip ederek araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

 g) Yerel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda tespit edilen analizleri yapmak,

 ğ) Kurumca faaliyet alanları ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.



HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI HİZMET TİPİNE

GÖRE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE SINIFLANDIRILIR:

a) L2 Hizmet Tipi Halk Sağlığı Laboratuvarı: Kurumun 

planlaması ve izni dahilinde ilgili mevzuatı kapsamında Kurumca 

belirlenen klinik ve klinik dışı analizleri gerçekleştiren laboratuvardır.

b) L1 Hizmet Tipi Halk Sağlığı Laboratuvarı: TS EN ISO/IEC 

17025 standardına göre akredite olan, ilgili mevzuatı kapsamında 

Kurumca belirlenen klinik ve klinik dışı analizleri gerçekleştiren ve 

bölgesindeki L2 hizmet tipi laboratuvarlara analiz, eğitim ve danışmanlık 

hizmetleri sunan laboratuvardır.

c) Test Bazında Referans Yetkili Laboratuvar: Referans olduğu 

parametrenin doğrulamasını yapan, gerektiğinde yeni yöntemlerin geçerli 

kılınmasını sağlayan ve bu kapsamda kurumca yetkilendirilen 

laboratuvardır. 





L1 HİZMET TİPİ OLAN LABARATUVARLAR

 İSTANBUL(3),ANKARA,

 İZMİR,BURSA,ADANA,

 DİYARBAKIR,

 ERZURUM,VAN,

 AFYON,ANTALYA,

 SAMSUN,

 KAYSERİ

 TRABZON,KONYA,

 GAZİANTEP

olmak üzere 17 labaratuvar ve 14 il L1 Hizmet Tipi 

Labaratuvar

 Geriye kalan diğer iller L2 Hizmet Tipi Labaratuvardır.



HALK SAĞLIĞI LABARATUVAR BİRİMLERİ

 Numune kabul Ve Rapor düzenleme

 Mikrobiyoloji labaratuvarı

 Kimya labaratuvarı

 Neonatal (yeni doğan) tarama labaratuvarı

 HPV (Human papilloma virus)labaratuvarı

 Klinik ve biyokimya (Kan) labaratuvarı



NUMUNE KABUL BİRİMİ

 Resmi ve özel kuruluşlardan getirilen numunelerin kabul 

kriterlerine göre kabulu ve sonuç raporlarının düzenlenmesi 

yapılır.

 Gelen numunelerin laboratuar birimlerine hijyenik,hızlı ve 

güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlar.

 Numuneler soğuk zincirde getirilir.yoksa kabul edilmez.

 Kurumlardaki otomasyon sistemi ile de labaratuvarlar teknolojik 

ortamda numunelerin geçiş safhalarını takip ederler.

 Laboratuardan çıkan sonuçlarıda hızlı bir şekilde düzenler ve 

numune sahibine iletir.





SU MİKROBİYOLOJİSİ LABARATUVARI



SU MİKROBİYOLOJİSİ LABARATUVARI

 Suların Rutin mikrobiyolojik kontrollerinde özellikle patojen 

mikroorganizmalar saptanırken,analizlerini hızlı ve güvenilir bir 

şekilde yapılmaları halk sağlığı açısından büyük önem taşır.

 Örn.yerleşim birimlerinde ishal vakaları ve zehirlenmeler

 Laboratuarımıza kamu kurum ve özel veya tüzel kişilerin 

getirdiği içme-kullanma , kaynak,havuz,kaplıca suları,depo 

suları,plaj suyu,hemodiyaliz suları,pelloid vb. gibi numuneler 

mikrobiyoloji laboratuarında analize alınmakta,‘İnsani Tüketim 

Amaçlı Sular Hakkında’’ Yönetmelik hükümlerine göre kontrol 

izleme parametrelere bakılmaktadır.

 Suyun cinsine göre 2-10 gün içinde rapor edilmektedir.

 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki yönetmelik ,insani 

tüketim amaçlanan suyun kalitesi ile ilgilidir.



SU İLE BULAŞAN HASTALIKLAR

 Tifo, 

 Basilli dizanteri(şigellozis), 

 Amipli dizanteri (Entemoeba histoliytica), 

 Akut sulu ve kanlı ishaller, 

 Kolera 

 Hepatit A

vb. hastalıklar bulaşabilmektedir.



EKİMİ YAPILAN NUMUNELERİN

DEĞERLENDİRİLMESİ

 Ekimi yapılan numuneler Her birinin kendi SÇP’si olan 

besiyerlerine ekimi yapıldıkdan sonra sürelerine göre 24 

saat,48 saat 3 gün ve 5 gün süre zarfında değerlendirmeye 

alınır.

 SÇP’ye göre üremesi gerçekleşen besiyerleri indol,brillant

mavisi,TSA,KOVAKS,NESLER ayracı vb. gibi  özel 

solusyon ve ayraçlarla doğrulamaya alınarak 

değerlendirmeler alınır.









SU MİKROBİYOLOJİSİ LABARATUVARI

Kullanılan besiyeri,cihaz ve araç-gereçler
 Etüv

 Besiyeri ve Numune Saklama Buzdolapları

 Filtrasyon cihazı

 Çeşitli besiyerleri

 Pipetler

 Biyogüvenlik kabini

 Bekler 

 Benmari

 Teraziler

 Santrifüj

 Uv lambaları

 Vb

Not kullanılan cihaz ve araç gereçler sertifakalı kalibrasyonlu 
olması gerekmektedir.Sıcaklık ve nem ölçümleri takip 
edilmelidir.



SU KİMYASI LABARATUVARI



SU KİMYASI LABARATUVARI

 Labaratuvarlara resmi kurum ve özel veya tüzel kişilerin 

getirdiği içme-kullanma suları ,kaynak ve havuz suları,plaj 

suları,hemodiyaliz suları,pelloid vb.numuneler kimya 

laboratuarında analize alınmakta, ‘İnsani Tüketim Amaçlı 

Sular’’ Yönetmelik kapsamında kontrol izleme parametrelere 

bakılmaktadır.

 Kontrol İzlemesinin amacı; insani kullanım amaçlı suyun 

yönetmelikte belirlenen ilgili parametrik değerlere uyup 

uymadığını belirlemek amacıyla ,tüketime verilen suyun 

organaleptik ve mikrobiyolojik kalitesi ve aynı zamanda içme 

suyu arıtımının yapılması durumunda ,bu arıtımın özellikle 

dezenfeksiyon işleminin etkili olup olmadığı hakkında düzenli 

bilgi sağlamaktır.



SU KİMYASI LABARATUVARI

 Kimya labaratuvarı da kendi içerisinde ıslak kimya ve 

esturamantel kimya olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

1-ıslak kimya labaratuvarı çalışmaları

Koku,

Renk,

PH 

Kanserojen pestisitler vb

2-esturamantel kimya labaratuvarı çalışmaları

Elementel ve metaller 

Çinko,

brom,

mg,kurşun,arsenik,nikel vb.





ANALİZDE KULLANILAN CİHAZLAR

 Uv Spektrometresi

 Gc\Gaz kromotografisi

 GC\MS\Gaz kromotogtafisi-kütle spektrometresi

 HPLC\Yüksek performanslı likit kromotografisi

 ICP-MS\İndüktif eşleşmiş plazma kaynaklı Kütle Spektometresi

 ICP-OES

 IC

 LC-MS-MS

 Vb cihazların yanında 

 Argon 

 Helyum

 Hidrojen  

vb gazlar yüksek basınçta kullanılmakta suyun içerisindeki 
elementel ve metal olarak iyonlarına ayrıştırılmaktadır.











KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABARATUVARI

 Klinik mikrobiyolojisi hastalık etmenlerinin tespitinde tanı koyarken 
,mikroskopik incelemeler,kültürler,serolojik ve biyokimyasal 
incelemelerden yararlanılır.

 Serolojik yöntemlerle yapılan çalışmalarda belli süre hastalık 
etmeninin varlığını gösterir.Bazı patojenler için spesifik 
immunglobilinlerin varlığı ve serolojik profil içinde birbirleriyle olan 
uyumları hastalık tanısında yol gösterir.

 Laboratuarımıza kurum veya özel kişilerden gelen numuneler gaita 
mikroskopisine ve gaita ekimine bakılmak üzere ayrılır.Gaita 
mikroskopisi için ön hazırlık teknisyenler tarafından yapılır. 
Biyologlar mikroskopta inceleme yaparak değerlendirirler. Sonuçlar 
rapor edilir.

 Gaita ,Boğaz,Burun kültüre ekimler yapılır.Hbs Ag testi kanda 
bakılır. Portör muayenesi için kartlara işlenir.

Laboratuvar tanı:Serolojik tanı,Virüs izolasyonu, Klinik 

örneklerde antijen saptanması, RT-PCR .



KIZAMIK İFLUENZA

 Klinik labaratuvarında tanısı konulan en önemli güncel 

bulaşıcı hastalıkların başında kızamık,

kızamıkcık,influenza,H1N1 ve MERS CO’dur.

 TSM VE Aile sağlık merkezlerinden alınan örnekler halk 

sağlığı labaratuvarlarında analiz edilmekte pozitif (+) ve 

negatif(-) sonuca göre değerlendirilmektedir.

 Elisa yöntemi ile çalışılıyor örnekler.Pozitif çıkanlar idrar ve 

boğaz kültürü Ankara’ya gönderiliyor ve orada PCR ve doku 

kültürü çalışması yapılıyor.

 Ayrıca pozitif çıkan sonuçlar ingiltereye gönderiliyor ve 

genotipi çıkarılıyor.Buna görede aşı üretiliyor.

 DSÖ Kontrolunde Türkiye 2000 yılında eliminasyona tabi 

tutuldu ve 2010 ‘a kadar hedef verildi ama 2010 da hedefe 

ulaşılamadı 2016 ya kadar uzatıldı.

 2001 yılında 30000 olan vaka 2015 e geldiğimizde tek 

hanelere düşmüştür.







BESİYERİ VE STERİLİZASYON LAB

 Besiyeri ve sterilizasyon laboratuarı kurumda bulunan diğer 

laboratuarların besiyeri ihtiyaçlarını karşılar.Bu laboratuar 

sorumlusu her sabah diğer laboratuarları gezerek gerekli 

besiyerlerini tesbit eder.

 Bu besiyerlerini hazırlar.

Hazırlanan besiyerleri şunlardır.

EMB Agar,Kanlı Agar,Distile su,İndol besiyeri,Kovaks

Ayıracı,Lugol,Sulu fuksin,Kristal viyole,TSİ ,SPC,TSC vb.



STERİLİZASYON ÜNİTESİ

 Besiyeri laboratuarından gelen besiyeri ve su 
şişelerin otoklava konması

 Dezenfeksiyon ünitesinden gelen petrileri 23-24 adet 
olacak şekilde tek tek kontrol ederek sterilizasyon 
kağıtlarına sarılır.

 Pasteur fırınına yerleştirilir.

 Su numune şişeleri tek tek dizilip,daha önce 
hazırlanan tiyosülfat solusyonu her şişeye otomatik 
pipetle 0.5 cc şeklinde dağıtılır.

 Şişeler pamuklanır,kağıtla ağız kısmı sarılır. pipetler 
pamuklanır, kağıtlara sarılır. Otoklava yerleştirilir.

DEZENFEKSİYON ÜNİTESİ

 Kirli cam malzemeler olduğu gibi otoklava konur.

 Otoklavdan çıkan malzemenin içi temizlenir.

 Bulaşık makinesına konur.

 Makinedan çıkan malzemelerden petriler
sterilizasyon ünitesinde,tüplerde besiyeri lab. 
Pamuklanır.

 Şişeler tiyosülfatlı ise otoklava, tiyosülfatsız ise 
pasteur fırınına konur.



HEMATOLOJİ (KAN) LABARATUVARI

 Sedimantasyon,ASO,CRP gibi testler yanında tam kan ve tam 

idRar (TİT),testleri yapılmakta,Halkın sağlığı için çok önemli yeri 

olan bu labaratuvar uzman kadrosuyla en kesin sonuç 

vermektedir.

 Aile sağlığı merkezlerinden gönderilen kan örneklerinde 

biyokimyasal,hormon,hemogram,evlilik öncesi testler,kan 

grupları vb analizler yapılmaktadır.



BİYOKİMYA LABARATUVARI
 1.Basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlarının kan alma 

ünitelerinden( 400 civarı Sağlık Ocağından ve AÇSAP ) idarenin 

sağlık personeli tarafından alınıp, belirli saatlerde yüklenici firma 

tarafından toplanan numuneler kurumumuza getirilmekte, 

sonuçlar Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla ve internet 

ortamında sağlık ocaklarına iletilmektedir.

 Hasta kendi sonuçlarını T.C kimlik no’su ile internetten 

öğrenebilmektedir.

 Halk sağlığı kurumu bütün kan testlerini ücretsiz olarak analiz 

yapmaktadır.





HORMON LABARATUVARI

Testlerin Çalışılması ve Tanı: 

 Laboratuvarımızdaki cihazlar saat 08:00’de açılıp günlük 

bakımları yapılır. İç kalite kontrol çalışmaları ve gerekliyse 

kalibrasyon çalışmaları tamamlanır. Günün belirli saatlerinde 

birinci basamak sağlık kuruluşlarından kan taşıma aracı ile 

taşınan örnekler Numune Kabul bölümünde kabul işlemleri 

yapıldıktan sonra çalışmaya alınır. Sonuçların yorumlanması ve 

onayından sonra test sonuçları sağlık müdürlüğü aracılığıyla 

BBSK gönderilir.

 Labaratuvarlarımız da Sağlık Bakanlığının belirlediği Serbest 

T3,T4 , TSH ve Ferritin gibi hormon testlere bakılmaktadır.



2014 YILINDA İSTANBULDA KAN LABORATUVARINDA 1 

846 034 HASTADA 12 059 820 PARAMETRENİN ANALİZİ

YAPILMIŞTIR. ANALİZLERİN GRUPLANDIRILMASI

AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.





SITMA LABARATUVARLARI

 Sıtma Tüm dünyada en sık görülen paraziter enfeksiyondur.

 DSÖ verilerine göre dünya nüfusunun yarısı sıtma riski altında 

olup bu hastalık nedeniyle çoğu afrika ve uzak asya ülkelerinde 

olmak üzere yaklaşık 1 milyon kişi hayatını kaybetmektedir.

 Önemli bir halk sağlığı sorunu olarak görülen sıtma Son yıllarda 

etkili olan kontrol proğramları sayesinde yerli olgu sayılarının 

ileri derecede azaltıldığı,tanı konulan sıtma olgularının  ise 

hemen hemen tamamının ya yabancı uyruklu hastalar ya da 

endemik olduğu ülkelere çalışmaya giden ,seyahat eden kişiler 

olduğu kaydedilmektedir.

 Labaratuvarlarda ön tanı genellikle kişilerde ,üşüme titreme,ateş 

yükselmesi ve terleme döngüsü şeklinde görülen sıtma 

nöbetlerinin görülmesidir.

 Sıtma Şüphesi acil bir durumdur  ve kesin tanısı hızlı bir şekilde 

konulmalı,tedavisi en kısa sürede başlamalıdır.



SITMA (P.MALARİA)

 Halk sağlığı labaratuvarlarında kesin tanı mikrobiyolojik inceleme ile 

konmaktadır.

 Dünyada da kullanılan en yaygın tanı yöntemi hastanın parmak 

ucundan alınan kanın lama yayılıp boyanmasıyla hazırlanan 

preperatların mikroskobik incelenmesidir.

 “Kalın damla ve ince yayma” dediğimiz bu yöntem plasmodium’lar

görülerek tanı konulmaktadır.

 Tanı için Kullanılan meteryaller giemsa boyası vb reaktifler,binoküler

mikroskop,hızlı tanı testi kitleri,ELİSA veya IFA kitleri,akridin-oranj

tüpler,





HIV LABARATUVARLARI

 Ülkemizde HIV enfeksiyonunun bildirimi zorunludur.

 Sağlık bakanlığınca  2012 yılında ulusal mikrobiyoloji 

labaratuvar kapasitesinin mevcut durumunun incelendiği bir 

çalışmanın sonuçlarına göre ,ülkemizdeki labaratuvarların

bildirimi zorunlu hastalıklar arasında en fazla HIV’in tanısı ile 

uğraştığı belirlenmiştir.

 Son bir yılda bu labaratuvarlarda HIV için toplam 3.5 milyonun 

üzerinde örnek test edildiği öğrenilmiştir.



HIV TANISINDA KULLANILAN TESTLER

 Labaratuvar tanısında kullanılan testleri başlıca dört grupta 

topluyoruz.

1-HIV’e karşı özgül antikorların gösterilmesi

2-HIV antijeninin tayini

3-Hücre Kültüründe virüs izolasyonu

4-HIV’in nükleik asidinin gösterilmesi



HUMAN PAPİLLOMA VIRUS (HPV) 

LABARATUVARI

 İstanbul halk sağlığı müdürlüğü aracılığı ile gönderilen 

servikal sürüntü numunelerinde Human papilloma Virus

(HPV) araştırılması yapılmaktadır.

 HPV’nin bir çok genotip olduğu

 Cinsel yolla bulaşan hastalıkların en başında yer alan

 Cinsel aktivite yaşının ve hastalığın görülme yaşının 

düştüğü

 Dünyada en sık görülen kanserler arasından 5. ve kadında 

en çok ölüme sebep olanlar arasında 2.sırada yer alır.

 Bilinen 130 tipi vardır.

 Türkiyenin 81 ilinede kurulma aşamasında.



TANISI

 Pap Smear

 HPV DNA GENOTİPLEMESİ(PCR),HPV Testi

 Biyopsi

Test uygulanışı :

 Kansız ve mukussuz olarak bir vaginal fırça 

yardımı ile kolayca alınan vaginal

smearörneğinden veya küçük bir müdahele

sonrası kondilomun kendisinden bir parça 

alınarak HPV’ye ait DNA’yı elde etmek 

mümkündür.

 DNA eldesini takiben agaroz gel görüntüleme ile 

izlenir.







NEONATAL (YENİ DOĞAN)TARAMA

LABARATUVARI

 İstanbul ve çevresinde bulunan 29 ilden gelen;yeni doğan 

bebeklerden alınan topuk kanı numunelerinden genetik 

hastalık taraması yapılır.

 Numunelerde TSH,Fenilalanin ve Biotinidaz enzim 

aktivitesi ölçülmektedir.



TANI

 Klinik Bulgular

 Labaratuvar testleri

Fe3Cl testi

İdrar kan aminoasit analizi

Kantitatif fenilalanin ölçümü

 Tarama testleri



KAYNAKÇA


