
 

 

1.0 AMAÇ 

Tüm klinik ve polikliniklerden alınan kültür numunelerin doğru şekilde alınmasını ve laboratuvara uygun şekilde 

kabulünü sağlamaktır. 
 

2.0 KAPSAM 

Tüm klinik ve polikliniklerden alınan kültür numunelerin laboratuvara uygun şekilde kabulünü kapsar. 
 

3.0 KISALTMALAR 

 

4.0 SORUMLULAR 

Tüm sağlık çalışanları ve laboratuvar teknisyenleri  
 

5.0 TANIMLAR 

 

6.0 FAALĠYET AKIġI 

NUMUNELERĠN HAZIRLIĞI 

Kültür işlemleri için test istemi ve barkod basım işlemleri, “Laboratuvar Sürecine Yönelik İşleyiş” kurallarına 

göre yapılır. Kültür işlemleri için kullanılacak hasta numuneleri, “Mikrobiyoloji Laboratuvarı Test Rehberi” nde 
tarif edildiği üzere alınır. Numunelerin doğru şekilde alınmasından, servis hastalarında servis hemşireleri, 
poliklinik hastalarından poliklinik hekimi sorumludur. Sorumlular numuneleri rehbere uygun şekilde alır ya da 

işlem basamaklarını tarif ederek gerekli yönlendirmeyi yapar.  
Rehbere uygun bir şekilde alınan örnekler, servis hastalarında görevli personel, poliklinik hastaları için ise hasta 

tarafından “Numune Kabul” birimine bırakılır. Görevli personel transport sırasında “numune saklama ve taşıma 
talimatı” kurallarını gözetir. Numuneler, Numune kabul biriminde görevli teknisyen tarafından “Mikrobiyoloji 
Laboratuvarı Numune Kabul Red Kriterleri Talimatı” doğrultusunda değerlendirilerek otomasyon üzerinden 

kabul ya da red edilir. Red edilen örnekler, işlem sonrası ilgili birim aranarak gerekçesiyle bilgilendirme yapılır.  
Boğaz kültürleri için hasta 3. Numaralı laboratuvar salonuna yönlendirilir ve örnek alım ve kabul işlemleri 

burada görevli teknisyen tarafından gerçekleştirilir. Her türlü kültür işlemleri 7/24 gerçekleştirilir  
 
MALZEME VE CĠHAZ YÖNETĠMĠ 

Kültür işlemlerinin bütün basamakları “biogüvenlik kabini” içerisinde gerçekleştirilir. Biogüvenlik kabininin 
kullanım ve temizliği “Mikrobiyoloji laboratuvarı biogüvenlik kabini kullanım ve bakım talima tı” kurallarına 

göre yapılır. Kültür örneklerinin “numune kabul” biriminden alınması sorumluluğu Bakteriyoloji Laboratuvar 
teknisyeninin sorumluluğundadır. Bakteriyoloji Teknisyeni, en geç yarımşar saatlik periyotlarla  
numune kabul birimine giderek örnekleri alır.  Mesai başlangıcında, on’ar adet kanlı, EMB ve Çukolata besiyeri, 

oda ısısına gelerek kullanıma hazır hale  gelmesi için buzdolabından çıkartılarak bioguvenlik kabini içerisine 
konur. Tüm örneklerin besiyeri ekim işlemleri, tek kullanımlık steril öze kullanarak seyreltme ekim tekniğiyle 

yapılır. Steril öze yokluğunda platin özeler kullanılır.  
 
KÜLTÜR EKĠM SÜRECĠ 

Ġdrar Kültürü: İdrar kültürü rutin süreç içerisinde kanlı ve EMB besiyerine seyreltme yöntemiyle ekilir. 
Biogüvenlik kabini içerisinde steril idrar kabının kapağı açılır ve steril öze vasıtasıyla bir damla idrar örneği 

alınarak “Kanlı” besiyerinden başlanarak ekilir. EMB besiyerine ekim için bir damla daha örnek alınır ve aynı 
yöntemle ekilir. İdrar kültürü için gelen örnek en geç 30 dakika içerisinde ekilmelidir. Sürenin uzayacağı 
durumlarda idrar örneği buzdolabına konur ve 2 saate kadar bekletilebilir.  
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Balgam Kültürü: Balgam kültürü rutin süreç içerisinde Kanlı, EMB ve Çukolata besiyerine ekilir. Kültür 
işlemlerinin yanında “boyalı mikroskobik inceleme” işlemi de uygulanacaksa ilk önce kültür işlemleri 

gerçekleştirilir. Kültür işlemleri uygulamalarında balgam örneğinin “kaliteli” olması önemlidir. “tükürük” 
vasfındaki örnekler kültür işlemine alınmaz.  

 
 
Bu yüzden işlem öncesi şüpheli örnekler mikroskobik incelemeye tabi tutulur ve lökosit/epitel hücresi oranının 

½’ den fazla olan örnekler işleme alınmaz. Kültür işlemi için balgamın en mukoid kısmından alınan bir öze 
dolusu örnek, kanlı besiyerinden başlamak şartıyla seyreltme ekimi yapılır.  

 
Gaita Kültürü: Gaita kültürü rutin süreç içerisinde Kanlı, EMB ve SS agar besiyerine ekilir. Kültür işlemi platin 
öze vasıtasıyla gerçekleştirilir. Küçük bir parça gaita örneği alınıp kanlı besiyerinden başlayarak ekim yapılır ve 

her alan ekiminden sonra öze yakılarak seyreltme işlemi gerçekleştirilir. Kullanılacak her besiyeri için aynı 
teknik uygulanır. 

 
Yara Kültürü: Yara kültürü rutin süreç içerisinde Kanlı, EMB ve Çukolata besiyerine ekilir. Kültür işlemlerinin 
yanında “boyalı mikroskobik inceleme” işlemi de uygulanacaksa ilk önce kültür işlemleri gerçekleştirilir. Gelen 

numune enjektör ile gelmiş ise, enjektör ucu hafifçe yak ılarak steril edilir ve besiyerine bir damla damlatılıp, 
steril tek kullanımlık öze ile çoğaltma ekimi yapılır. Örnek eküvyon çubuğu ise, besiyerinin kapağı açılarak ilk 

alana eküvyon döndürülerek sürtülür ve ekim işlemine steril öze ile devam edilir. 
 
Steril Vücut BoĢlukları Kültürü: Örnekler kan kültür şişesine ekilir. Öncelikle numunenin geldiği enjektör ucu 

hafifçe yakılarak steril edilir. Sonrasında boyalı mikroskobik incelemelerde kullanılmak üzere bir miktar örnek 
enjektör içerisinde kalacak şekilde kan kültür şişesine ekim yapılır. “kan kültürü işleyiş süreci talimatı” 

doğrultusunda işlemlere devam edilir.  
 
Boğaz Kültürü: Boğaz kültürü rutin süreç içerisinde sadece “Kanlı” besiyerine ekilir. Ekuvyon çubuğuyla 

alınan örnek, tam petri kanlı besiyerinin ilk alanına döndürülerek sürülür. Kalan ekim işlemleri steril öze 
vasıtasıyla gerçekleştirilir. Ekim işlemi sonucunda besiyerleri 18-24 saat kalmak üzere ETÜV”e kaldırılır. Süre 

sonunda çıkartılarak değerlendirilir ve üremiş örnekler için “bakteri identifikasyon ve antibiyogram işlemleri 
uygulanır. 
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