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KALĠTE POLĠTĠKAMIZ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bilim ve etik 

ilkelerden asla taviz vermeden, insanlık onuruna saygılı, şeffaf, dürüst, hasta ve çalışan güvenliğini ve 

memnuniyetin birinci hedefimiz olarak benimseyip bölgede en yüksek kalitede sağlık hizmetlerini 

sunmayı hedeflemektedir. Topluma fayda sağlayan, nitelikli sağlık çalışanları ile değer katan ve kaliteli 

sağlık hizmeti sunmayı prensip edinen bir sağlık merkezidir. 
Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı;  

Tıbbi analizlerde; yetkin, kalite yönetim sistemi dokümantasyonunu bilen ve uygulayan personel 

istihdamı, uygun cihaz, ekipman ve malzeme ile bilimsel ve etik kurallara bağlı kalarak hızlı, güvenilir 

ve uluslararası standartlarda hizmet üretmeyi hedeflemiştir.  

Bu hedeflere ulaşmak için; laboratuvar çalışanlarının kurum içi ve dışı sürekli eğitim ile bilgi, beceri ve 

yetkinliği üst seviyede tutulur.  

Laboratuvar personeli; güvenli laboratuvar koşullarında, doğruluk, tarafsızlık, gizlilik ve Kalite 

Yönetim Sistemi ilkelerine bağlı kalarak görevlerini yerine getirir.  

Laboratuvar, Kalite Yönetim Sistemi‟nin yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla tüm iş süreçlerinde iyi 

laboratuvar uygulamaları, meslek ilkeleri, etik kuralları, mevzuat şartları TS EN ISO/IEC 15189 

uluslararası standartları referans alır ve uygular.  

Laboratuvar, bu ilke ve prensiplerle tüm hizmetlerinde müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetini 

sağlamayı hedefleyen bir kuruluş olmayı ve tıbbi analizlerde iyi meslek ilkelerine, analizlerin kalitesine 

ve kalite yönetim sistemine uyacağını taahhüt eder. 

 

LABORATUVAR TANITIMI VE KAPSAM  

 

1. GENEL BĠLGĠLER  

Laboratuvarımız; 30.10.2000 tarihinde poliklinikler ve yataklı hasta üniteleri olarak hizmet 

vermeye başlayan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma 

Hastanesi bünyesinde tıbbi mikrobiyoloji alanında eğitim hizmet laboratuvarı olarak 24 saat 

hizmet vermektedir. 

Laboratuvar, mikrobiyolojinin tüm alt dallarını (mikoloji, viroloji, mikobakteriyoloji, parazitoloji, 

bakteriyoloji) kapsayan testleri uygulamaktadır. Mikrobiyolojik testlerin yanı sıra alerji ve 

otoimmün hastalıkların tanısı için gerekli testleri de yapmaktadır. 

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarımızda 200‟ün üzerinde test çalışılmaktadır. 

 

2. KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ KAPSAMI  

TS EN ISO Standardı kapsamında TÜRKAK kurumuna müracaat edilen testler için kalite yönetim 

sistemi uygulamaları aşağıda tanımlanan adreste uygulanır. Kalite yönetim sistemi kapsamında, 

talep halinde numune alımından testlerin raporlanması ve klinik personelin bilgilendirilmesi 

aşamalarına kadar tüm faaliyetler kontrollü şartlar altında yürütülür.  

 

3.  ADRES BĠLGĠLERĠ VE ULAġIM KROKĠSĠ  

Adres:  

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 
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Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

1. Bodrum Kat 

Avşar Mah. 

Batı Çevreyolu Bulv. 251/A 

46040 

Onikişubat / Kahramanmaraş 

 

 

 

TERĠMLER VE KISALTMALAR  

1. KISALTMALAR  

 

KSÜ SUA ML:  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  

  Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi  

 Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

KEK: Kalite El Kitabı  

 

2.  TERĠMLER  

Akreditasyon  

Bir kuruluş veya bireyin belirli görevleri yürütmek için yetkin olduğunun yetkili bir kuruluş 

tarafından resmi olarak tanınması işlemi.  

 

Ölçme Doğruluğu  

Bir ölçme sonucu ile ölçülen büyüklüğün gerçek değeri arasındaki yakınlık.  
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Biyolojik Referans Aralığı (Referans Aralığı)  

Referans değerlerin dağılımının merkezdeki % 95‟lik aralığı.  

Not 1 – Bu, “normal aralık” gibi yanlış kullanılan terimlerin yerini alır.  

Not 2 – Referans aralığın, merkezdeki % 95‟ lik aralık olarak tanımlanması isteğe bağlı olup genel 

kabul görür. Referans aralığın diğer büyüklüğü veya asimetrik yerleşimi özel durumlarda daha 

uygun olabilir.  

 

Analiz  

Bir varlığın değerini veya özelliklerini tayin etmeyi amaçlayan işlemler dizisi.  

Mikrobiyoloji alanında bir analiz, birden fazla deneyin, gözlemlerin veya ölçümlerin toplam 

etkinliğidir.  

 

AnlaĢmalı (DıĢ) Laboratuvar  

Bir numunenin tamamlayıcı veya doğrulayıcı analiz işlemi ve raporlama için gönderildiği dış 

laboratuvar.  

 

Numune / Örnek  

Bir sistemden alınan ve sistem hakkında bilgi sağlaması tasarlanan, çoğunlukla sistem veya 

sistemin üretimi hakkında karar vermeye esas olması amacıyla kullanılan bir veya daha çok parça.  

 

Ölçme Doğruluğu  

Geniş bir seri ölçme sonuçlarından elde edilen ortalama değer ile gerçek değer arasındaki uyumun 

yakınlığı.  

 

Ölçme Belirsizliği  

Makul olarak ölçülen büyüklüğe atfedilebilen değerlerin dağılımını niteleyen ve ölçme sonucuyla 

birlikte verilen parametre.  

 

 

4. YÖNETĠM ġARTLARI  

4.1.  KURULUġ VE ORGANĠZASYON YAPISI  

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı; test çalışmalarını TS EN ISO Standardının şartlarını karşılayacak, müşterinin ve T.C. 

Sağlık Bakanlığı ile mevzuat şartlarına cevap verecek şekilde gerçekleştirme sorumluluğunu kabul 

etmiş olup bu amaçla kalite yönetim sistemini kurmuştur. 

Laboratuvarın test çalışmalarına katılan ve bu çalışmaları etkileyen kilit personelin sorumluluklarını 

KEK‟te, yönetim prosedürlerinde ve görev tanımlarında dokümante etmiştir.  

Laboratuvarın  yönetim sistemi sabit tesislerinde ve sabit tesisleri dışında gerçekleştirilen faaliyetleri 

kapsamaktadır.  

İdari ve teknik personel diğer sorumluluklarına bakmaksızın, yönetim sisteminin uygulanması, 

sürdürülmesi ve iyileştirilmesi de dahil görevlerini yerine getirmek ve yönetim sisteminden veya test 
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prosedürlerinden sapmaların oluşumunu tespit etmek ve bu tür sapmaları önlemek veya en aza 

indirilmesi için gerekli işlemleri başlatmak üzere gerekli olan yetki ve kaynaklara sahiptir.  

Hastalara ait gizli bilgilerin korunmasını sağlayan, sonuçların elektronik olarak muhafaza edilmesini ve 

iletilmesini temin eden prosedürler de dahil olmak üzere, politika ve prosedürlere sahiptir. Doküman 

Yönetimi Çalışma Talimatı oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.  

Organizasyonel yapı arasındaki ilişkiler Organizasyon Şeması ile tanımlanmıştır. Test kalitesine 

doğrudan etkisi olan, yönetme, uygulama veya doğrulama görevini yerine getiren bütün laboratuvar 

personelinin sorumluluklarını, yetkilerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini Kalite El Kitabı‟nda ve ilgili 

Görev Tanımları‟nda belirtmiştir.  

Laboratuvar işlemlerinde gerekli kaliteyi sağlamak için ihtiyaç duyulan kaynakların temininden ve 

teknik işlemlerden genel olarak Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Sorumlusu (Anabilim Dalı Başkanı) 

sorumludur. 

Üst Yönetim, diğer görev ve sorumluluklarından bağımsız olarak TS EN ISO 15189 Standardındaki 

şartların uygulanmasını ve daima takip edilmesinin sağlanması için gerekli yetki ve sorumluluğu 

verilmiş Kalite Yönetim Temsilcisi görevlendirilmiştir.  

Personelin yapılan faaliyetlerin önemi ve bunların yönetim sisteminin hedeflerinin gerçekleştirilmesine 

nasıl katkıda bulunacağının bilincinde olmasını sağlamak amacı ile planlı eğitimler gerçekleştirilmekte 

ve etkinliği performans değerlendirme ve iç tetkiklerle kontrol edilmektedir.  

Hastane Kalite Yönetimi Birimi, laboratuvar yönetim sisteminin etkin işleyişi ve etkin bir iletişimin 

gerçekleşmesini sağlamak amacıyla yöntemler belirlemiş bu amaçla etkin iletişim sağlamaktadır. İç 

İletişim sistemi oluşturulurken Kalite Yönetim Sisteminin etkinliği dikkate alınmaktadır.  

 

ORGANĠZASYON YAPISI  

Teknik yönetimin ve Kalite Yönetim Temsilcisinin, bu standarda uygunluğu sağlama sorumlulukları da 

dâhil görevleri ve sorumlulukları, Kalite El Kitabında tanımlanmıştır. Organizasyon Şeması aşağıda 

verilmiştir. 
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LABORATUVAR PERSONELĠ GÖREV TANIMLARI 

 

TIBBĠ MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVAR SORUMLUSU (ANABĠLĠM DALI BAġKANI) 

1. BĠRĠM: Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

2. GÖREV ADI: Anabilim Dalı Başkanı 

3. AMĠR VE ÜST AMĠRLER: Temel Bilimler Bölüm başkanı, Başhekim, Dekan Yardımcıları, 

                                                         Dekan, Rektör Yardımcıları, Rektör. 

4. YATAY ĠLĠġKĠLER: Diğer Anabilim Dalı Başkanları 

5. GÖREV DEVRĠ: Bölümde vekâlet bırakılan öğretim üyesi 

6. GÖREV AMACI: Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun 

olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için 

gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla 

anabilim dalı ile ilgili işleri yapar. 

7. TEMEL Ġġ VE SORUMLULUKLAR: 

7.1.  Anabilim dalı kuruluna başkanlık eder ve kurul kararlarını yürütür. 

7.2.  Anabilim dalında öğretim elemanları arasında eşgüdümü sağlar. 

7.3.  Anabilim dalını ders dağılımlarını öğretim elemanları arasında dengeli ve makul bir şekilde 

yapar. 

7.4.    Bölüm Başkanlığı ile kendi anabilim dalı arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde 
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yürütülmesini sağlar. 

7.5.   Anabilim dalında genel gözetim ve denetim görevini yapar. 

7.6.   Anabilim dalında eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar. 

7.7.   Anabilim dalının eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Bölüm Başkanlığına iletir. 

7.8.   Anabilim Dalındaki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları 

doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar. 

7.9.   Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi 

amacına yönelik olarak Anabilim dalındaki öğretim elemanları arasında uygun bir iletişim 

ortamının oluşmasına çalışır. 

7.10.  Anabilim dalında araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini 

sağlar. 

7.11. Anabilim dalı değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür. 

7.12.  Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar. 

7.13.  Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar. 

8.  YETKĠLER 

8.1.  Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

8.2.  Faaliyetlerin gerçekleştir-ilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

 

 

MĠKROBĠYOLOJĠ UZMANI / ÖĞRETĠM ÜYESĠ  

1. BĠRĠM: Tıbbi Mikrobiyoloji 

2. GÖREV ADI: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi  

    Tıbbi Mikrobiyoloji LaboratuvarıTıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlığı 

3.  AMĠR VE ÜST AMĠRLER: Başhekim, Anabilim Dalı Başkanı, Laboratuvar Sorumlusu 

4.  YATAY ĠLĠġKĠLER: Diğer Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 

5.  GÖREV DEVRĠ: Hastanenin Mikrobiyoloji Laboratuvarında çalışan diğer Tıbbi Mikrobiyoloji 

Uzmanları 

6.  GÖREV AMACI: Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; 

fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm 

faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla anabilim dalı ile 

ilgili işleri yapar. 

7. TEMEL Ġġ VE SORUMLULUKLAR:  

7.1. Tüm poliklinik ve servislerden gönderilen örneklerin mikroskobik incelemesini,  kültür 

ekimlerinin yapılmasını ve uygun ortamda inkübasyonunu sağlamak. 

7.2. Bir gün sonra, sabah „besi yeri‟ tabir edilen yerlere ekim yapılan tüm materyali değerlendirmek; 

daha sonra izole edilen mikroorganizmaların tanımlanması için ileri tetkiklere gidilmesini 

sağlamak. 

Gerekli görülenlere çeşitli boyalar uygulanmasını, üreyen bakteriler belirlendikten sonra 

sonuçların raporlanmasını sağlamak. 

7.3.  Tanımlanan bakterilerin antibiyotik duyarlılık testlerinin yapılmasını (antibiyogram) sağlamak ve 

raporlamak. 
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7.4.  Servis ve polikliniklerden gelen talep üzerine, gelen numunelerde parazit varlığı açısından 

inceleme yapmak ve sonucu raporlandırmak. 

7.5.  Immünofloresan mikroskopi laboratuvarında otoimmün antikorlar ve diğer parametrelerin 

araştırılmasında rapor verici yetkiye sahip olmak. 

7.7. PCR ve İmmünoloji Laboratuvarında çalışılan parametrelerin sonuçlarının kliniklere 

ulaştırılmasında rapor verici yetkiye sahip olmak. 

7.8. Tüm sonuç raporlarını otomasyon sisteminde kontrol ederek onaylamak ve ilgili bölümlere 

gönderilmesini sağlamak. 

7.9. Sarılık, AIDS, toksoplazma, rubella, herpes, vb. hastalıkların tanımlanması için ELISA yöntemi 

ile tahlillerinin gerçekleştirilmesini sağlamak. 

7.10. Kan ve kan ürünlerinin mikrobiyolojik açıdan güvenliğini kontrol amaçlı testlerin yapılmasını 

sağlamak ve raporlandırmak. 

7.11. Laboratuvarlara alınacak malzeme ve teknik donanım için yılda bir kez gerekli teknik 

şartnameleri hazırlamak. 

7.12.  Konusu ile ilgili alanlarda yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen çeşitli seminer, toplantı, 

sempozyum, kongre vb. çalışmalara katılmak, gelişmeleri izlemek ve bilimsel araştırmalar 

yapmak. 

7.13. Laboratuvardaki demirbaş eşyanın bakımı ve korunması ile tüketim malzemelerinin yerinde, 

zamanında ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlamak. 

7.14.  Kalite Yönetim Sistemi dahilinde; Hastalara nazik bir tarzda davranmalı ve şikayetlerini hızlı 

bir şekilde cevaplandırmalı veya bunları uygun kişilere yönlendirmelidir, iyi kişisel ilişkiler 

kurmalı ve iyi iletişim yeteneğine sahip olmalı, kuruluş üzerinde önemli etkisi olan şikayetleri 

rapor etmelidir. 

7.15. Yukarda belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirme yetkisine sahip olmak. 

7.16.  Faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için gerekli araç, gereç ve malzemeleri kullanabilmek. 

7.17.  Etkinlikleri için gerekli olan ilaç, alet, sağlık malzemelerinin alımı konusunda talepte bulunmak. 

7.18.  Konusu ile ilgili olarak hazırlanan raporlara imza atmak. 

8. YETKĠLER: 

8.1.  Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

8.2. Faaliyetlerin gerçekleştir-ilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek 

 

MĠKROBĠYLOJĠ LABORATUVARI SORUMLU TIBBĠ LABORATUVAR TEKNĠKERĠ 

1. BĠRĠM: Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

2. GÖREV ADI: Sorumlu Tıbbi Laboratuvar Teknikeri 

3. AMĠR VE ÜST AMĠRLER : MikrobiyolojiAnabilim Dalı Başkanı, MikrobiyolojiAnabilim Dalı 

ÖğretimÜyeleri, Tıbbive Tedavi Hizmetler Müdürü, Başhekim/Yrd. Ve Müdür/Yrd. 

4. GÖREV DEVRĠ: İzinli, raporlu veya görevli olduğu durumlarda MikrobiyolojiAnabilim 

Dalı‟ndaki diğert ekniker/teknisyenler arasından belirlenir. 

5. GÖREV AMACI: Mikrobiyoloji Anabilim Dalı‟ndaki rutin faaliyetlerin yürütülmesi 

6. TEMEL Ġġ VE SORUMLULUKLAR 

6.1.    Bölüm içindeki teknik işleyişin düzenlenmesini koordinasyonunu sağlamak ve bölüm içi aylık   

rotasyon listesini oluşturmak. 
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6.2.   Rutin işleyişe destek olmak. 

6.3.   Cihazların tamir ve onarımlarını takip etmek. Bakımı yapılanları kayıt altına almak. 

6.4.   Toplam kalite yönetimi kapsamında formların uygun olarak doldurulmasını sağlamak. 

6.5.   Alınacak malzemelerin listelerinin hazırlanması, şartnamelerin  hazırlanması ve tercih 

gerekçelerinin oluşturulmasında görev almak. 

6.6.   Gelen numunelerin denenerek sonuçlarını kayıt altına almak. 

6.7.   Bölüm içinde bulunan depolardaki sarf malzemelerin ve kimyasalların sayı ve miyat kontrolünü 

yapmak. 

6.8.   Kullanılan malzemelerin depo çıkışını yapmak. 

6.9.   Laboratuvarda kullanılan cihazların kullanıcılar tarafından bakımlarının düzenli yapılmasını 

sağlamak. 

6.10. Laboratuvari çerisinde hizmet içi eğitim düzenlemek, katılımı sağlamak. 

6.11. Tıbbi laboratuvar öğrencilerinin staj dönemi boyunca Laboratuvardaki çalışmalarının  

koordinasyonunu sağlamak. 

6.12. Bölümde yapılacak proje, tez çalışmalarını ilgili öğretim üyesi ile birlikte koordine etmek.  

6.13. Malzeme listesi, şartname hazırlanmasında görev almak. 

7. YETKĠLER: Laboratvar hizmetlerinin süratli, etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak 

 

 

MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARI TIBBĠ LABORATUVAR TEKNĠKERĠ / TIBBĠ 

LABORATUVAR TEKNĠSYENĠ  

1. BĠRĠM: Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

2. GÖREV ADI : Tıbbi Laboratuvar Teknikeri / Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni 

3. AMĠR VE ÜST AMĠRLER : Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

Öğretim Üyeleri, Mikrobiyoloji Laboratuvarı SorumluTeknikeri, TıbbiveTedavi 

HizmetlerMüdürü, Başhekim/Yrd. Ve Müdür/Yrd. 

4. GÖREV DEVRĠ: İzinli, raporlu veya görevli olduğu durumlarda Mikrobiyoloji Anabilim 

Dalı‟ndaki diğer tekniker/teknisyenler arasından belirlenir. 

5. GÖREV AMACI: Mikrobiyoloji Anabilim Dalı‟ndaki rutin faaliyetlerin yürütülmesi. 

6. TEMEL Ġġ VE SORUMLULUKLAR 

6.1.   Laboratuvarların numune kabul birimlerinden numuneyi kabuleder. Laboratuvara kabul edilen 

numunenin analizi için ön hazırlığını yapar. 

6.2.   Laboratuvara başvuran kişilerden usulüne uygun olarak klinik örnekleri alır. 

6.3.   Acil olan testleri ayırarak çalışır ve muhafazası gerekenleri usulüne göre ayırır, saklar. 

6.4.   Red kriterlerine göre red edilmesi gereken örnekleri red ederek yeni örnek ister. Durumu, 

laboratuvar uzmanı, örneği gönderen hemşireve/veya hekime bildirir. 

6.5.   Laboratuvar araç-gereçlerini kullanarak uzman tarafından istenilen deney, test ve analizleri yapar, 

bulgularını rapor haline getirerek onaya sunar, çıkan panik değerleri laboratuvar uzmanına 

ve/veya ilgili klinik hekimin eve/veya hemşiresine bildirir. 

6.6.   İnternal ve dış kalite kontrol çalışmalarını yapar, kayıt altına alır. İşlem sırasındaki gözlemlerini 

kalite çalışmaları sırasında formlara kaydeder. 



 

MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARI 

TS EN ISO 15189 KALĠTE YÖNETĠMĠ 

KALĠTE EL KĠTABI 

Doküman Kodu ML.YD.25 

Yayın Tarihi 23.07.2018 

Revizyon No 0 

Revizyon Tarihi 0 

Sayfa No           9 / 21 

 

  

 

 

6.7.   Laboratuvar istatistik çalışmaları, malzeme ve kit sayımı ile miyad kontrollerini yapar, kayıt 

altına alır. 

6.8.   Laboratuvar araç-gereçlerinin temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlar. 

6.9.   Laboratuvardaki test cihazları ve araçlarının günlük bakımını ve kullanım öncesi kalibrasyon-

kontrollerini yapar. 

6.10. Dekontaminasyon işlemlerini ve atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesini sağlar. 

7. YETKĠLER: Laboratuvar hizmetlerinin süratli, etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak 

 

MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARINDA BĠYOLOG  

1. BĠRĠM: Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

2. GÖREV ADI: Biyolog 

3. AMĠR VE ÜST AMĠRLER: Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

ÖğretimÜyeleri, Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sorumlu Teknikeri, Tıbbi ve Tedavi Hizmetler 

Müdürü, Başhekim/Yrd. Ve Müdür/Yrd. 

4. GÖREV DEVRĠ: İzinli, raporlu veya görevli olduğudurumlarda Mikrobiyoloji Anabilim 

Dalı‟ndaki diğer tekniker/teknisyenler arasından belirlenir. 

5. GÖREV AMACI: Mikrobiyoloji Anabilim Dalı‟ndaki rutin faaliyetlerin yürütülmesi 

6. TEMEL Ġġ VE SORUMLULUKLAR 

6.1.   Sağlık kurum ve kuruluşlarında hematoloji, endokrinoloji, immünoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, 

bakteriyoloji, parazitoloji, genetik, moleküler biyoloji, anatomi, patoloji, histoloji, sitoloji, 

embriyoloji, morfoloji, toksikoloji, metabolizma, biyoistatistik, tıbbi biyoloji, kan ve kan 

ürünleri, biyolojik ürünler, infertilite Laboratuvarları gibi alanlarda görev alır. 

6.2.  Canlı organizmalar hakkında bilgiyi artırmak, yeni bilgiler ortaya koymak, yeni ürünler, işlemler 

ve teknikler geliştirmek amacıyla yapılan bilimsel araştırmalar ve araştırma-geliştirme 

çalışmalarında görev alır. 

6.3. Biyoteknolojik araştırma-geliştirme çalışmalarında görev alır. 

6.4. Bilimsel araştırmalarda; problemin tanımlanması, amacın belirlenmesi, hipotezin geliştirilmesi, 

deney ve testlerin tasarlanması ve yürütülmesi ile elde edilen verilerin analiz edilerek 

sonuçlarının yorumlanması, bu doğrultuda tıbbi alanda uygulanmasına yönelik öneriler 

geliştirilmesi ve raporlanmasında görev alır. 

7. YETKĠLER: Laboratuvar hizmetlerinin süratli, etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak. 

 

 

LABORATUVAR TEKNĠSYENĠ  

1. BĠRĠM: Tıbbi Laboratuvar ( Biyokimya/Mikrobiyoloji/Patoloji/Kan Transfüzyon Merkezi) 

2. GÖREVADI : Laboratuvar  Teknisyeni 

3. AMĠR VE ÜST AMĠRLER: Laboratuvar  Sorumlu  Teknisyen /Laboratuvar  Sorumlusu /Üniv. 

Hast. Başmüdürü 

4. YATAY ĠLĠġKĠLER: Diğer Laboratuvar teknisyeni 

5. GÖREV DEVRĠ: Laboratuvar Teknisyeni 

6. GÖREV AMACI: Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda 

kalite hizmetlerinin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamaktır. 
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7. TEMEL Ġġ VE SORUMLULUKLAR 

7.1.   Yasal mevzuatta tanımlanan (yönetmelik, yönerge, tüzük vb.) emirlere tabiidir. 

7.2.   Kurumun vizyon, misyon politika, prosedür ve talimatlarla ilgili kurallarını benimser, 

uygulamaları bu açıdan izler ve önerilerdebulunur. 

7.3.   Laboratuvara gelen muayene materyalini tahlile hazırlamak. 

7.4.   Acil tetkikleri ayırmak ve önce yapılmasını sağlamak. 

7.5.   Laboratuvar sorumlusu ve uzmanın kontrolü altında basit laboratuvar tahlillerini yapmak. 

7.6.   Standart solüsyon, kültür vasatları, boyalar ve antikoagülanları formüllerine göre hazırlamak. 

7.7.   Laboratuvarda kullanılan cam eşya ve aletleri uzmanın direktifine göre temizler ve 

sterilize/dezenfekte eder. 

7.8.   Malzeme ve cihazların devamlı kontrol ve sayımını yaparak ihtiyaçları zamanında amirine 

bildirir, defter kayıtlarını tutar. 

7.9.    Malzeme ve cihazların devamlı kontrol ve sayımlarını yaparak ihtiyaçları zamanında amire 

bildirmek, kayıtları ve istatistikleri tutmak. Laboratuvarda bulunan araçları kullanılmaya ve 

işletmeye hazır bulundurmak,kullanmak,işletmek ve gerekli bakımınısağlamak. 

7.10. Laboratuvarda imhası gereken artık malzemenin, gazların bertaraf edilmesine nezaret etmek ve 

laboratuvarların çevreye zararlı olmasını önlemek için gereken tedbirleri almak. Devamlı temiz 

ve düzenli olmasını sağlamak. 

7.11. Laboratuvar  hizmetlerinin her sürecinde etkin ve güvenilir şekilde yönetilmesi amacıyla, 

Laboratuvar Güvenliği Rehberi‟nin basamaklarına uyar. 

7.12. Analiz öncesi süreçte kimlik doğrulama işlemi ( numunenin kabulü gibi)yapar. 

7.13.  Numuneler, numune alımı ile ilgili kayıt ve laboratuvara kabul kaydı olmadan çalışmaya 

başlamaz. 

7.14.  Numunelerin laboratuvara kabulü ve analize hazırlanmasına yönelik süreçte numune kabul ve ret 

kriterleri belirlenen ölçütlere uygunluk açısından değerlendirir ve bu değerlendirmeye göre kabul 

veya reddeder. 

7.15.  Numunenin reddedilmesi durumunda en kısa zamanda klinik sorumluya elektronik ya da sözlü 

olarak ret işlemi hakkında geri bildirim yapar. 

7.16.  Test sürecinde kullanılacak cihazlara ilişkin temizlik, bakım, onarım ve kalibrasyon süreçlerini 

yapar/takip eder. 

7.17.  Kullanılacak kit ve/veya malzemelerin hazırlığı ve kontrolünden sorumludur. 

7.18.  Laboratuvarda bulunan her test cihazının güvenli kullanımından sorumludur. Varsa test veya 

cihaza ait kalibrasyon kayıtları veya sertifikaların güncelliğini kontrol ederek cihaz çalıştırır, 

Cihaz bakım formlarını (günlük, haftalık, aylık gibi) takip eder. 

7.19.  Etüv, derin dondurucu, su banyosu, buzdolabı gibi cihazlara yönelik sıcaklık takibi yapar. 

7.20.  Hastayı sonuç verme süreleri hakkında bilgilendirir. 

7.21.  Test sonucu panik değer fark edildiğinde, belirlenen kurallara göre, hastanın sorumlu hekimi ya 

da hemşiresine en kısa zamanda bilgi verir. 

7.22.  Görevi teslim alacak teknisyen gelmeden ve gerekli bilgi ve belgeleri sözlü ve yazılı olarak 

teslim etmeden; doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda ise laboratuvar teknisyenine 

olan ihtiyaç ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz. 

7.23.  Mesai saatleri dışında önemli ve acil hallerde yapılan çağrıya uyarak hastaneye gelir. 
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7.24.  Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan 

onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur. 

7.25.  Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun 

hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak. 

7.26.  Mesleği ile ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili bilimsel 

etkinliklere katılır. 

7.27.  Eğitim Hemşiresi ve Sorumlu Laboratuvar Teknisyeni ile işbirliği yaparak eğitim 

gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır. 

7.28.  Hastane yönetimi ve Laboratuvar Sorumlusu tarafından istenen toplantılar ile mesleki ilerleme ve 

gelişimi için kurum içi/kurum dışındaki seminer ve toplantılarakatılır. 

7.29.  Görevi ile ilgili olarak idarece verilecek benzeri diğer görevleri yapmak, 

7.30.  Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak. 

8. YETKĠLER: Laboratuvar hizmetlerinin süratli, etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak 

 

BÖLÜM KALĠTE SORUMLULARI  

1. BĠRĠM: Kalite Yönetim Birimi 

2. GÖREV ADI: Bölüm Kalite Sorumlusu 

3. AMĠR VE ÜST AMĠRLER: Başhekim Yrd., Kalite Yönetim Direktörü 

4. YATAY ĠLĠġKĠLER: Diğer Kalite Birim Sorumluları 

5. GÖREV DEVRĠ: Yerine Vekâlet Eden Kişi 

6. GÖREV AMACI: Bölümler; hizmetin verildiği ve Sağlıkta Kalite Standartlarının uygulanacağı 

uygulama alanlarıdır. Hizmetin verildiği bölümlerde, hizmetin gerçekleştirilmesi sürecinde verilen 

hizmetlerin sağlıkta kalite standartlarına (SKS) uygun yapılmasını sağlamak, sağlıkta akreditasyon 

standartlarının (SAS) eksiksiz ve hatasız yapılmasını sağlamak, TS EN ISO  Standardına uygun 

laboratuvar akreditasyon gereklerinin eksiksiz ve hatasız yapılmasını sağlamak, gerekli tedbirlerin 

alınmasını sağlamak. 

7.  TEMEL Ġġ VE SORUMLULUKLAR 

7.1.  Bölümleriyle ilgili SKS‟ yi ve SAS‟ı uygulamak, uygulamalar hakkında Kalite Yönetim Birimi‟ 

ne bilgi vermek. 

7.2. Bölümüne gönderilen SKS ve SAS yazılı düzenlemelerinin, bütün bölüm çalışanlarına 

ulaştırılmasını sağlamak. 

7.3. Yazılı düzenlemelerin uygun ortamlarda (elektronik ortam veya dosya, klasör vb.) bölüm 

çalışanlarının ulaşabileceği şekilde saklanmasını sağlamak 

7.4. Üst yönetim ve bölüm yöneticileri ile birlikte SKS ve SAS kapsamında bölüm hedeflerini 

Belirlemek. 

7.5. Bölüm hedeflerine ilişkin analiz yaparak Kalite Yönetim Birimine rapor vermek. 

7.6.  Bölümlerde yürütülen düzeltici-önleyici faaliyetleri takip etmek. 

7.7. SKS ve SAS çalışmaları hakkında bölüm çalışanlarına bilgi vermek. 

7.8. Bölümünde hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarını bizzat denetlemek. 

7.9. SKS ve SAS kapsamındaki raporlama ve bildirimlerin (Güvenlik Raporlama Sistemi, kalite 

indikatörleri bildirimleri vb.) düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

7.10. SKS ve SAS öz değerlendirmelerinde Kalite Yönetim Birimi ile birlikte hareket etmek. 
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7.11. Hasta memnuniyet anketleri ve çalışan memnuniyet anketlerinin yapılması ve 

koordinasyonundan sorumludur. 

7.12.  Biriminde kullanılan dokümanların ve dış kaynaklı dokümanların takibinden sorumludur. 

7.13. Hastane yönetimi ile hedefler ve öz değerlendirme sonuçlarının tartışılacağı, değerlendirme 

toplantısına katılmak. 

7.14.  Laboratuvar Yetkilisi ile birlikte Mikrobiyoloji Laboratuvarının TS EN ISO gereklerine uygun 

laboratuvar akreditasyonu ve akreditasyonun devamı için gerekli çalışmaları yapmak. 

8. YETKĠLER: Tanımlanan görev, yetki ve mesleki sorumlulukların yapılmasında üst amirler 

tarafından verilen görevleri mevcut yasalar, yönetmelikler ve yürürlükteki mevzuata göre 

yürütmek. 

 

KALĠTE YÖNETĠMĠ SĠSTEMĠ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştrırma Hastanesi Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı;  

 TS EN ISO  Standardı çerçevesinde faaliyetlerinin kapsamına uygun bir kalite sistemi oluşturmuş, 

uygulamakta ve sürdürmektedir. Test sonuçlarının kalitesini güvenceye almak için gereken bütün 

politika, sistem, program, prosedür ve talimatları doküman haline getirmiş olup kalite sisteminde 

kullanılan dokümantasyonun, ilgili personele iletilmesi, anlaşılabilir, ulaşılabilir ve uygulanabilir 

olması sağlanmaktadır. Bu amaçla sistematik eğitimler düzenlenmektedir.  

Kalite yönetim sistemi, iç kalite kontrol ve dış kalite kontrol gibi laboratuvarlar arası karşılaştırma 

programlarını kapsamaktadır. Laboratuvar Kalite Sistemi içerisinde analitik sistemlerin, reaktiflerin ve 

cihazların uygun işlevleri ve kalibrasyonlarını düzenli olarak izleyen ve gösteren bir program 

oluşturmuş ve uygulamaktadır.  

Kalite yönetim sistemi politikası Kalite El Kitabı içerisinde de dokümante edilmiş olup, tüm personel 

tarafından anlaşılması için eğitimler planlanmakta ve çeşitli duyuru yöntemleri ile iletişim 

sağlanmaktadır. Kalite politikasına bağlı olarak Kalite hedefleri oluşturulmakta ve gerçekleşme 

durumları takip edilmektedir.  

Ayrıca dokümante edilmiş ve kayıt altına alınmış önleyici bir bakım ve kalibrasyon programına 

sahiptir. Bu program, minimum olarak, üreticinin önerilerini içerecek şekilde hazırlanmış olup, takip 

edilmektedir. 

 

ETĠK VE MESLEKĠ KURALLAR  

Laboratuvar Kalite yönetim sistemi etik ve mesleki kuralların uygulanmasını esas alacak şekilde 

oluşturulmuştur. Bu doğrultuda, Laboratuvar hasta bakımına katkı konusunda yasal sorumluluklarının 

bilinci ile hareket etmektedir.   

Laboratuvarlar, istenen analizlerin ve yapılacak diğer laboratuvar prosedürlerinin yerine getirilmesi 

amacıyla hastanın uygun bir şekilde tanımlanması için gerekli bilgiyi toplamakta, ancak gereksiz 

kişisel bilgiyi sorgulamamaktadır.  

Rapor sonuçlarında ciddi sorunlar olduğunda yeterli danışmanlık sağlanmadan test raporları hastaya 

iletilmemektedir. 

Birincil numune istenen analiz için uygun olmayan bir durumda laboratuvara gelirse, işleme 

alınmamakta ve talebi yapan hekim veya ilgili personel bilgilendirilmektedir.  
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Açıklama yetkisi verilmedikçe, belirli bir hastaya ilişkin laboratuvar analiz sonuçları gizlidir. Sonuçlar 

normal olarak istekte bulunan hekime ve khastaya rapor edilir. Sadece, bütün hasta tanımlamalarından 

ayrıştırılmış laboratuvar analiz sonuçları, epidemiyoloji, demografi veya diğer istatistiksel analizler gibi 

amaçlar için kullanılabilir.  

Numunelerin istekte bulunulan analizlerin dışındaki amaçlar için kullanılması, sadece artan 

numunelerin isimlerinin gizlenmesi veya bir numune havuzu oluşturulması durumunda 

gerçekleştirilmektedir.  

 
DOKÜMANTASYON YAPISI  

Kalite El Kitabı, laboratuvar kalite yönetim sisteminin genel yapısı ve politikalarını tanımlamakta ve 

destekleyici prosedürlere atıfta bulunmaktadır. Yönetim sisteminde kullanılan dokümantasyonun yapısı 

ana hatları aşağıda verilmiştir. 

 

 
 

 

 

DOKÜMAN KONTROLÜ  

Laboratuvar Yönetim Sisteminin tanımladığı iç ve dış doküman kontrolü için Doküman Yönetimi 

Çalışma Talimatı yayınlanmakta ve uygulanmaktadır.  

Dokümanlar Laboratuvar yetkili çalışanları tarafından hazırlanır. Tüm doküman Hastane Kalite Birimi 

tarafından Tüm dokümanlar belirlenen formatlarla yayın, revizyon durumları tanımlanarak yayınlanır. 

Tüm personel dokümanlara ulaşabilir ancak değişiklik yetkili personel tarafından gerçekleştirilir.  

Laboratuvarın Test Listesi güncelliği Hastane Otomasyon Sistemi üzerinden sağlanır.  
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Dökümanlarda değişiklik olması durumunda Hastane Kalite Birimi tarafından sürüm yenilemesi 

yapılır. 

 

SATIN ALMA  

Hastane ve Laboratuvarlar için gerekli malzemenin (cihaz, test kiti, sarf) temini Hastane Satın Alma 

Birimi tarafından Kamu İhale Mevzuatı‟na uygun olarak yürütülmektedir. Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

ve hastanenin diğer malzeme talepleri hastane bilgi yönetimi sistemi üzerinden (Talep Tönetim 

Sistemi) yapılmaktadır. 

Satın Alma Birimi faaliyetlerini kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu 

sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmektedir; 

- Talep sahibi birimlerinin mal ve hizmet alımları için mevzuata uygun satın alma yönteminin 

belirlenmesi ile ilgili faaliyetleri koordine etmek ve denetlemek. 

- Satın alımlarla ilgili piyasa fiyat araştırması yapılması ve yaklaşık maliyetin hesaplanması ile 

ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak. 

- Talep sahibi birimlerin teknik şartnamelerinin hazırlanmasını sağlamak. 

- Satınalma sürecindeki ilgili dokümanların hazırlanması, dosyalanması ve teslim alınan evrakın 

uygunluk kontrolünün yapılması ile ilgili faaliyetleri koordine etmek ve denetlemek. 

- Satınalma ihale süreçlerinin yönetilmesi ve raporlanmasını sağlamak 

- İhale komisyonunu oluşturmak ve gerektiği takdirde komisyonda görev almak. 

- Üniversitenin olası ihtiyaçlarına yönelik uygun koşulları taşıyan tedarikçi envanterinin 

oluşturulmasını ve güncel tutulmasını sağlamak. 

- Bölümün görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin 

giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; „Düzeltici Faaliyet‟ ve „Önleyici Faaliyet‟ 

çalışmalarına katılmak. 

- İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı 

kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. 

- Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen 

işin kalitesini kontrol etmek. 

 

Testlerin kalitesini etkileyen malzeme Laboratuvara kabulünden önce girdi kontrolü ile kontrol 

edilmektedir. Girdi kontrolüne uygunluk sağlayanların kabulü, sağlamayanların ise reddi 

yapılmaktadır. Referans, kontrol ve kalibratör olarak kullanılan reaktiflerin lot bilgileri, laboratuvara 

giriş ve kullanıma giriş tarihleri kayıt altına alınmaktadır.  

 

ġĠKÂYETLER 

Hastane vizyonu olarak hasta güvenliği ve memnuniyeti birincil hedef olarak belirlenmiştir.  

Bildirilen tüm şikâyetler kayıt altına alınmakta ve değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Şikâyetlerin, 

incelemelerin ve yapılan düzeltici faaliyetlerin tamamı kayıt edilmekte ve sonuçlar dâhil muhafaza 

edilmektedir. 

 

UYGUNSUZLUK YÖNETĠMĠ Laborauvar yaptığı herhangi bir testte beklenilmeyen sonuçlarla 

karşılaştığında sorunun kaynağına ulaşmak için düzeltici-önleyici faaliyet uygular. Gerekli düzeltme ve 

düzenlemeleri yapar. Faaliyet Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu ve İzleme Formu ile kayıt altına alınır.  



 

MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARI 

TS EN ISO 15189 KALĠTE YÖNETĠMĠ 

KALĠTE EL KĠTABI 

Doküman Kodu ML.YD.25 

Yayın Tarihi 23.07.2018 

Revizyon No 0 

Revizyon Tarihi 0 

Sayfa No           15 / 21 

 

  

 

 

SÜREKLĠ ĠYĠLEġTĠRME  

Hastane Kalite Birimi, yönetim sisteminin etkinliğini kalite politikası, kalite hedefleri, tetkik sonuçları, 

düzeltici ve önleyici faaliyetleri, risk analizleri ve çalışan güvenliği planları ve yönetimin gözden 

geçirmeleri vasıtasıyla sürekli gözden geçirmekte ve iyileştirmektedir.  

Yönetim adına Hastane Kalite Birimi tarafından öz denetim ve iç tetkik yolu ile yapılan gözden 

geçirme sonuçlarına göre faaliyet yapıldıktan sonra, laboratuvar yönetimi faaliyetin etkinliğini 

izlemekte ve değerlendirmektedir. Yapılan izlemeler sonucunda, eğitim ihtiyacı ortaya çıkar ise tüm 

laboratuvar personeli ve ilgili tüm laboratuvar hizmeti kullanıcıları için uygun eğitim ve kurs olanakları 

ve ilgili personelin bu programlara katılımı sağlanmaktadır. 

Mikrobiyoloji Laboratuvarı; hizmetleri kapsamında yapılan testlerin periyodik ve sistematik olarak iç 

kalite kontrol testlerini çalışarak test sonuçlarının kesinliğini ve doğruluğunu sağlamak, dış kalite 

kontrol testlerinin çalışılarak laboratuvarların analitik performanslarının değerlendirilmesini 

sağlamaktır.  

 

KALĠTE VE TEKNĠK KAYITLARIN KONTROLÜ  
Laboratuvar Yönetimi, Kalite ve Teknik işleyişle ile ilgili kayıtlarının belirlenmesi, toplanması, 

sınıflandırılması, ulaşılabilirliği, dosyalanması, depolanması, sürdürülmesi ve elden çıkarılması için 

Kalite Birimi‟nin oluşturduğu Doküman Yönetimi Çalışma Talimatı‟nı uygulamakta ve 

sürdürmektedir.  

Laboratuvar kayıtları, düzeltici ve önleyici faaliyet kayıtlarının yanı sıra iç tetkik ve yönetimin gözden 

geçirme raporlarını da içermektedir.  

Laboratuvar sonuçları Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden kaydedilmekte ve onaylanmaktadır. 

Veri kontrolü, saklanması ve hasta bilgilerinin güvenliğinin temini, Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri 

Çalışma Talimatı ile BYS Üzerinde Bilgi Güvenliğini ve Mahremiyetini Sağlamaya Yönelik Tedbirler 

Talimatı üzerinden sağlanır. 

Kayıtlar laboratuvarda saklanma süresi dolduktan sonra, arşivde depolanır. Laboratuvar kayıtlarında 

hata olduğu zaman hataların üstü, alttaki yanlış okunacak şekilde tek çizgi çizilerek iptal edildiği 

belirtilmekte ve doğrusu hemen yanına (altına/üstüne) yazılmaktadır. Silinerek veya karalanarak 

okunaksız hale getirilmemektedir. Yapılan bu tip değişikliklerin yanına düzeltmeyi yapan personel 

tarafından imza/paraf ve tarih atılmaktadır.  

 

ĠÇ TETKĠKLER 

Laboratuvar, yılda en az bir kez Türkak Tıbbi Laboratuvarlar İçin Kontrol Formu (TS EN ISO 15189 

Standardına göre) uyarınca faaliyetlerinin TS EN ISO 15189 Standardının şartlarına uygun olarak 

sürdürüldüğünü sorgulamak için denetimler yapmaktadır. İç tetkik, test faaliyetleri de dâhil kalite 

sisteminin bütün öğelerine yönelik hazırlanmaktadır. Denetimler tarafsız ve eğitimli personel (Kalite 

Birimi) tarafından yürütülmektedir.  

Denetim bulguları faaliyetlerin etkinliği veya test sonuçlarının doğruluğu ve geçerliliği konusunda bir 

şüphe uyandırıyorsa laboratuvarda düzeltici faaliyetlere zamanında başlanmakta ve sonuçları etkilemiş 

olma durumunda müşterilerine yazılı olarak haber verilmektedir.  

Denetim yapılan faaliyet alanı, tetkik bulguları ve bunların neticesinde yapılan düzeltici faaliyetler 

kaydedilmekte ve planlanan sürede gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Takip tetkikleri ile düzeltici 

faaliyetlerin uygulanması ve bunların etkinliğinin doğrulanması sonucu da kayıt altına alınmaktadır. 

Denetim sonuçları raporlanmaktadır. 
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YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ   

Laboratuvar yönetimi, Kalite Sistemine uygunluk etkinliğinin sürekliliğini sağlamak, gerekli değişiklik 

ve ilerlemeleri gerçekleştirmek üzere, laboratuvar kalite sistemini ve test faaliyetlerini en az yılda bir 

kez düzenli olarak iç tetkik sonrası Yönetim Gözden Geçirme Prosedürü‟ne göre gözden geçirmektedir.  

Prosedürde tanımlanan gündem maddeleri ele alınmakta ve işleyişe göre gözden geçirmeler 

yapılmaktadır. Bu gözden geçirmede Laboratuvarın hasta bakımına katkısının kalitesi ve uygunluğu, 

mümkün olduğunca geniş kapsamlı izlenmekte ve tarafsızca değerlendirilmesi esas alınmaktadır.  

Yönetimin gözden geçirmesinden elde edilen bulgular ve bundan kaynaklanan faaliyetler kayıt altına 

alınmakta ve ilgili personel bilgilendirilmektedir. Birim Kalite Temsilcisi bu faaliyetlerin uygun ve 

üzerinde görüş birliğine varılan bir sürede yapılmasını izlemekte ve sonuçlandırılmasını sağlamaktadır. 

Laboratuvar ek olarak Sağlıkta Kalite Standartları gereğince Hastane Kalite Birimi tarafından yılda en 

az bir kez öz değerlendirme prosedürü kapsamında denetlenmektedir.  

 

TEKNĠK ġARTLAR  

PERSONEL  

Cihazları çalıştıran, test sonuçlarını değerlendiren ve test raporlarını imzalayan bütün personel görev 

tanımlarına uygun olarak çalışmaktadır. Yeni başlayan personele Hastane Kalite Birimi tarafından 

uyum eğitimi verilmektedir. Hasta Ve Çalışan Güvenliği, Hasta Hakları, Enfeksiyon Kontrolü, Temel 

Ve İleri Yaşam Desteği, Yangın Güvenliği, İş Sağlığı Güvenliği hakkında bilgi verilmektedir. 

 

Tüm personelin, ilgili tüm eğitimsel ve profesyonel yeterliliklerinin, eğitimlerinin, tecrübelerinin ve 

yetkilerinin kayıtlarını personel dosyalarında saklamakta, gerektiğinde ulaşabilmektedir.  

Çalışanları sunulan hizmetlerin kalite güvencesi ve iş güvenliği kapsamında olumsuz olayların 

etkilerinden korumak ya da olumsuz olayları kontrol altında tutmak için eğitime sahip olmaları 

sağlanmaktadır. Laboratuvar çalışanlarının mesleki geliştirme eğitimlerine veya diğer mesleki 

eğitimlere düzenli olarak katılımı sağlanmaktadır.  

Laboratuvar  uyguladığı test/analizleri için, örnek hazırlama, testin yapılması, test raporlarının 

yazılması, görüş bildirilmesi ve yorumlanması ile test kapsamındaki cihazların kullanılması, hastane 

bilgi yönetim sistemi kullanımı, hasta verilerine, sonuçlarına ulaşma vb. için yetkilendirme yapmıştır.  

 

YERLEġĠM VE ÇEVRE KOġULLARI  

Laboratuvarda iş kapasitesi dâhil olmak üzere; iş kalitesi, kalite kontrol prosedürleri, personelin 

güvenliği ya da test kalitesini olumsuz etkilemeyecek olan, öngörülen görevleri yerine getirecek alanlar 

belirlenmiş ve ayrılmıştır.   

Hastane; hastalar, çalışanlar ve ziyaretçileri herhangi bir iş kazası, salgın, enfeksiyon, yangın, deprem, 

su baskını, patlama, göçük, zehirli veya zararlı gaz yayılması olasılığına karşı korunma tedbirlerinin 

alınması ve alınmış olan tedbirleri titizlikle takip edilerek istenmeyen bu tür bir olay olduğunda hasta 

ve çalışanların malzeme, araç, gereç ve ekipmanın daha fazla zarara uğramadan ilk yardımının 

yapılması, kurtarma ve müdahale işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesi için Laboratuvar Güvenlik 

Rehberi oluşturulmuştur.  
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Test sonuçlarını etkileyebilecek yerleşim ve çevre koşulları ile ilgili teknik şartlar test çalışma 

talimatlarında tanımlanmış ve gerekli alt yapı imkânları üst yönetim tarafından sağlanmıştır. Ortam 

koşullarının numunenin kalitesini, sonuçları ve/veya çalışanların sağlığını etkileyebileceği yerlerde 

laboratuvar koşulları izlenmekte, kontrol altında bulundurulmaktadır.  

Test sonuçlarının kalitesini etkileyebileceği yerlerde çevre koşulları izlenmekte, kontrol ve kayıt 

edilmektedir. Çevre koşulları, test sonuçlarını tehlikeye soktuğu durumlarda testler durdurulmaktadır.  

Örnekler, Laboratuvar Numune Kabul Birimi‟ne hastane kurye personel tarafından uygun taşıma 

araçları ile güvenlikleri sağlanarak teslim edilmektedir.  

Laboratuvarlarda test kalitesine uygun alanlar ayrılmış ve birbirlerine uymayan faaliyetlerin 

sürdürüldüğü komşu alanlar arasında etkin bir ayrım yapılmış olup, karşılıklı kirlenme önlenmeye 

çalışılmıştır.  

Çeşitli uyarı/ ikaz sistemleri ve şifreleme sistemleri ile yetkisiz kişilerin, ziyaretçilerin laboratuvara 

girişi önlenmektedir.  

Laboratuvarlarda uygun depolama alanı ve koşulları oluşturulmuştur. Bu alanlar; örneklerin, 

dokümanların, dosyaların, kullanım kitapçıklarının, ekipmanların, reaktiflerin, laboratuvar 

kaynaklarının, kayıtların ve raporların bozulmadan saklanmasına elverişli alanları kapsar. 

Personelin risklerden korunması amacıyla koruyucu elbise, eldiven, yüz maskesi, gözlük gibi 

malzemeler temin edilmiş ve güvenlik kurallarına uyulması konusunda eğitimler verilmiştir. Personelin 

kurallara uyumu denetlenmekte kontrol edilmektedir. Ayrıca laboratuvarda acil durumlar için yangın 

söndürücü, ilk yardım dolabı gibi ekipmanın bulundurulması ve uygunluğu sağlanmıştır.  

Laboratuvar çalışma alanları temizliği dokümante edilmiş kurallara göre sürekli olarak sağlanmaktadır. 

Laboratuvarda bulunan tehlikeli maddelerin depolanması ve yok edilmesi ilgili yönetmeliklerle göre 

düzenlenmiş ve dokümante edilmiştir.  

Tüm Personel düzenli aralıklarla sağlık kontrolüne tabi tutulmaktadır.  

 

LABORATUVAR DONANIMI   

Mikrobiyoloji Laboratuvarı testlerin doğru bir şekilde yapılması için gereken bütün test cihazları ve test 

malzemelerinin hazırlanmasını içerecek şekilde donatılmıştır.  

 

Hastane ücretli sarf, ücretsiz sarf ve demirbaş deposunun çalışma politikasını belirlemek ve bu 

politika çerçevesinde depo işleyişini sağlamak, ücretli ve ücretsiz sarf deposunun her türlü görev 

ve faaliyetleri ile ilgili yapılması gerekenleri detaylandırmak, depo çalışanlarının görev ve 

sorumluluk dağılımını yapmak, kaliteli hizmet sunumu yaparak bölümlere zamanında ve hatasız 

malzeme ve cihaz sunumu sağlamak hastane ücretli sarf, ücretsiz saf ve demirbaş deposu, ilgili 

yöneticileri kapsayan Malzeme ve Cihaz Yönetimi prosedürü oluşturmuştur. 

Laboratuvarda, test için kullanılan cihazlar ve bunların yazılımları, istenilen doğruluğun elde edilmesi 

için gerekli yeterliliğe sahip olanlardan seçilmiştir ve laboratuvarda uygulanan testlerin yöntem ve 

talimatlarına uygun durumdadır. Cihazların, hazırlanan talimatlarında belirtilen şekilde her kullanım 

öncesi kontrol ve/veya kalibrasyonu sağlanmaktadır.  

Şüpheli sonuçlar veren veya hatalı olduğu belirlenen sınırları dışında olduğu anlaşılan bir cihaz hizmet 

dışı bırakılmaktadır. Bu durumdaki cihaz üzerine kullanıcının dikkatini çekecek şekilde „Kullanım 

Dışı‟ etiketi konarak onarılıp, doğru olarak çalıştığı kalibrasyon veya test yoluyla tespit edilinceye 



 

MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARI 

TS EN ISO 15189 KALĠTE YÖNETĠMĠ 

KALĠTE EL KĠTABI 

Doküman Kodu ML.YD.25 

Yayın Tarihi 23.07.2018 

Revizyon No 0 

Revizyon Tarihi 0 

Sayfa No           18 / 21 

 

  

 

 

kadar diğer cihazlardan ayrı olarak muhafaza edilmektedir. Laboratuvar  bu hatanın veya sapmanın 

daha önce yapılmış testlere etkisini araştırmakta ve Uygunsuzluk Yönetimi Prosedürü‟nü 

uygulamaktadır.  

Laboratuvarda mümkün olan tüm cihazların üzerinde kalibrasyon durumu gösteren etiket 

bulunmaktadır.  

Test cihazları donanım ve yazılımı da dâhil sonuçlarını geçersiz kılacak ayarlamalara karşı yetkili 

personel kullanımı ve talimatlarla korunmaktadır. Cihazlar sadece gerekli eğitime ve tecrübeye sahip 

yetkili personel tarafından kullanılmaktadır.  

Cihazlar demirbaş numarası ile tanımlanmaktadır ve Cihaz ve Kalibrasyon Listesi‟nde toplu kaydı 

tutulmaktadır. Laboratuvar cihazlarına ilk kullanıma girişten itibaren cihaz bilgileri ile uygulanan tüm 

bakım/onarım kalibrasyon işlemine ait performans kayıtları saklanmaktadır.  

 

ANALĠZ ÖNCESĠ PROSEDÜRLER  

Laboratuvarlarımızda Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden talebi yapılmış testler çalışılmaktadır. 

Örneğin kaydı sırasında hasta ile ile ilgili bilgiler de sisteme kaydedilmektedir.  

 

Birincil örneklerin doğru alınması ve işlenmesi için gerekli bilgi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Test 

Rehberi‟nde belirtilmiştir. Hasta örneklerinin kabul/reddi ile ilgili kriterler belirlenmiştir. Bununla ilgili 

yöntemler Laboratuvar İşleyiş Prosedürü ve Laboratuvar Test Rehberi‟nde verilmiştir. Örnekler 

poliklinik/servislerden üzerinde kimlik etiketleri/barkodlarıyla laboratuvara görevli personel veya 

pnömatik sistem aracılığı ile ulaştırılmaktadır.  

 

Alınan tüm birincil örnekler önce Laboratuvar Numune Kayıt Birimi‟nde kontrol edilerek uygunluğu 

değerlendirilmekte ve örneğin kabulü Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılarak Numune 

Kabul Görevlisi tarafından ilgili laboratuvar bölümüne taşınmaktadır.  

Hasta Örnekleri Laboratuvar İşleyiş Prosedürü‟ne göre saklanmakta ve imha edilmektedir.  

 

ANALĠZ PROSEDÜRLERĠ  

Laboratuvarımızda uygulanan test yöntemlerinin uygulama prosedürleri (standart çalışma prosedürü)  

hazırlanmıştır ve ilgili personel tarafından kullanılmaktadır. Laboratuvarda yeni bir test yöntemi rutin 

uygulamaya konulmadan önce Kalite Kontrol Çalışma Talimatı‟na göre metod validasyon/verifikasonu 

yapılır ve geçerli kılınması halinde kullanılmaya başlanır. 

Gerekli durumda testi yapmak için gerekebilecek ek bilgi (cihaz kullanım-bakım, biyogüvenlik vb.), 

ayrıca dokümante edilmekte ve kullanılmaktadır. 

Reaktifler ya da test prosedüründe ana değişikliklerle birlikte, test kitlerinin her yeni versiyonu, 

tasarlanan kullanımın için uygun olup olmadığı yeterlilik ve güvenirlik için kontrol edilmekte herhangi 

bir metod değişikliği durumunda yeniden laboratuvar içi validasyon/verifikasyon çalışmaları 

yapılmaktadır.  

Testlerin sonuçlarının kabul edilebilir aralıkta olduğunun kontrolünde kit içeriğinde bulunan 

kontrollerin sonuçları yanı sıra hazırlanmış Referans/İnternal Kalite Kontrol örnekleri de örnekler ile 

birlikte test edilmektedir. Hasta test sonuçları ancak İnternal Kalite Kontrol örneklerinden uygun sonuç 

alındığında geçerli kabul edilmektedir.   
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Laboratuvarda yapılan testlerin listesi ile uygun numune, numune alma-taşıma koşulları vb. içeren 

Laboratuvar Test Rehberi hazırlanmıştır ve kullanılmaktadır.  

Laboratuvarımız tarafından, sonuçlar ya da sonuç yorumlarının önemli ölçüde farklı olabileceği şekilde 

test prosedürlerinin değiştirilmesi planlanırsa değişimlerden önce laboratuvar hizmetlerini kullananlara 

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ya da yazılı olarak bilgilendirme yapılır.  

 

TEST PROSEDÜRLERĠNĠN KALĠTESĠNĠN GÜVENCE ALTINA ALINMASI  

Laboratuvarımızda yapılan testlerin periyodik ve sistematik olarak iç kalite kontrol testlerini çalışarak 

test sonuçlarının kesinliğini ve doğruluğunu sağlamak, dış kalite kontrol testlerinin çalışılarak 

laboratuvarların analitik performanslarının değerlendirilmesini sağlamak amacıyla Kalite Kontrol 

Çalışma talimatı oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Kontroller bu talimatta belirlenen sıklıkta 

yapılmaktadır. Uygunsuz sonuç alındığında yine talimata göre hareket edilerek sorunun kaynağı 

tanımlanmakta ve düzeltici önlem alınmaktadır.  

Laboratuvarda çalışılmaya başlanılacak testlerin uluslararası kabul görmüş referans kaynaklar 

doğrultusunda ve 15189 standardına uygun şekilde uygunluğu değerlendirilmektedir.  

Testlerin ölçüm belirsizlikleri için „Test Ölçüm Belirsizliği Tablosu‟ oluşturulmuştur.  

Laboratuvar, testin özeliğine uygun olarak dış laboratuvar karşılaştırmalarına katılmaktadır. Testi 

çalışan yetkili personel, kalite yetkilisi ve Birim Kalite Sorumlusu, dış kalite değerlendirme sonuçlarını 

izlemekte ve kontrol kriterleri tamamlanmadığında, düzeltici faaliyetlerin uygulanmasını 

sağlanmaktadır.  

Dış kalite değerlendirme programları seçilirken, mümkün olduğu kadar, hasta örneklerine aynen 

benzeyen, test öncesi ve sonrası prosedürler de dâhil, tüm test prosesini kontrol edebilme özelliğine 

sahip klinik bilgi sağlayacak programların seçilmesi sağlanır.  

 

ĠNCELEME SONRASI PROSEDÜRLER  
Standart Çalışma Prosedürlerine göre çalışılarak sonuçlandırılan testlerin analitik değerlendirilmesi 

yetkili personel tarafından yapılarak Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden onaylanmakta ve kayıt altına 

alınmaktadır. Test sonuçlarının sisteme aktarılması sırasında yazı ve aktarma hatalarının doğmamasını 

sağlamak amacıyla test sonuçlarını sisteme giren (testi çalışan yetkili personel) ve girilen sonucu 

izleyen personel (mikrobiyoloji uzmanı/öğretim üyesi) olmak üzere iki kişi tarafından kontrolü 

yapılmaktadır. Hastadan alınan örnekler uygun koşullarda belirli sürelerde saklanmaktadır.  

 

SONUÇLARIN RAPOR HALĠNE GETĠRĠLMESĠ  

Test raporlarının düzenlenmesinden mikrobiyoloji uzmanları sorumludur.  

Raporlar elektronik ve (gerektiğinde) kâğıt ortamda hazırlanmaktadır.  

Raporlama ile ilgili konular Laboratuvar İşleyiş Prosedürü‟nde tanımlanmıştır.  

Uygun şekilde tamamlanmış bulunan test sonuçlarının, uluslararası kelime ve sözcük dizimi kurallarına 

göre düzenlenmesi sağlanmaktadır.  

Laboratuvarımız, kritik niteliklere sahip test sonuçlarının belirlenmiş „Kritik/Panik Değer‟ aralıklarında 

bulunması durumunda hemen hekime (ya da hasta bakımından sorumlu diğer klinik personele) haber 

verebilmek için uygun metotlar belirlemiş ve uygulamaktadır (Mikrobiyoloji Laboratuvarı Panik Değer 

Bildirim Talimatı). Bu, dış laboratuvarlara gönderilen testler için de geçerli bulunmaktadır. Panik değer 

aralıklardaki sonuçlara karşı alınan önlemlerle ilgili kayıt tutulmakta ve bunlar, tarih, saat, sorumlu 



 

MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARI 

TS EN ISO 15189 KALĠTE YÖNETĠMĠ 

KALĠTE EL KĠTABI 

Doküman Kodu ML.YD.25 

Yayın Tarihi 23.07.2018 

Revizyon No 0 

Revizyon Tarihi 0 

Sayfa No           20 / 21 

 

  

 

 

laboratuvar personeli, bildirimde bulunulacak kişi ve inceleme sonuçlarını da içerecek şekilde 

düzenlenmiştir (Mikrobiyoloji Laboratuvarı Panik Değer Bildirim Listesi). Doğan tüm sorunlar tespit 

edilmekte ve yapılan denetimlerde incelenmesi sağlanmaktadır.  

Testlerin her biri için sonuç alma süreleri Test Rehberi‟nde belirtilmiştir. 

Bir testin çalışılması herhangi bir nedenle ertelendiğinde durumun testi isteyen kişiye bildirilmesinde 

uygulanacak yöntemler Laboratuvar İşleyiş Prosedürü‟nde tanımlanmıştır (Hastane Bilgi Yönetim 

Sistemi üzerinden). Testlerin sonuçlanma sürelerinin yanı sıra bununla ilgili olarak hekimlerden 

alınacak geri bildirim Yönetim Gözden Geçirme Toplantı‟larında üst yönetim tarafından 

değerlendirilecek ve gerektiğinde, yapılabiliyorsa test sürelerinde değişikliğe gidilebilecektir.  

 

SONUÇLARIN YAYIMLANMASI  

Laboratuvarımızda çalışılan test sonuçları, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden raporlandığından 

poliklinik hastaları da dahil laboratuvar sonuç raporları doğrudan hastaya verilmez, hastalar 

hekimlerine yönlendirilir. Buna ilişkin yöntem Laboratuvar İşleyiş Prosedürü‟nde tanımlamış 

bulunmaktadır.   

Laboratuvardan raporlanan sonuçların yalnızca yetkili alıcılara ulaşmasını sağlamak için politika ve 

uygulamalar „BYS Üzerinde Bilgi Güvenliğini ve Mahremiyetini Sağlamaya Yönelik Tedbirler 

Talimatı‟nda belirtilmiştir. Sonuçlar Kritik/Panik değer sınırlarındaysa öncelikle sözel olarak 

açıklanma ardından ise uygun şekilde rapor gönderimi yapılmaktadır.  

Bir test raporunda yayımlandıktan sonra yapılması gereken maddi tadilat test raporunun açıklama 

kısmında belirtilmektedir.   

 

LABORATUVAR BĠLGĠ YÖNETĠMĠ  

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi‟ne başvuruda 

bulunan kişilere ait bilgilerin güvenliğinin sağlanması amaçlı öncelikle verilerin doğru olarak 

toplanması, depolanması ve kullanılmasına ilişkin uygulamalarımızı ve güvenlik önlemlerimizi dâhili 

olarak gözden geçirmek ve kişisel verileri depoladığımız sistemleri yetkisiz erişime karşı korumak için 

fiziksel güvenlik önlemlerini almak ve bunun devamlılığını sağlamak için gerekli koşullar „BYS 

Üzerinde Bilgi Güvenliğini ve Mahremiyetini Sağlamaya Yönelik Tedbirler Talimatı‟nda belirtilmiştir.  

Laboratuvar yayınlanan, değiştirilen bilgilerin, ek olarak yayınlanan bilgilerin (yorum, not vs. bilgiler) 

doğruluğunu sistem üzerinde onaylama işlemi ile teyit etmektedir.  

 

ĠLGĠLĠ DOKÜMAN LĠSTESĠ 

1. Misyonumuz Vizyonumuz Etik Değerler (KU.FR.21) 

2. Kalite Yönetim Birimi Çalışma Talimatı (KU.TL.09) 

3. Görev Tanımları (KU.YD.19, KU.YD.20, KU.YD.65, KU.YD.139, KU.YD.156, KU.YD.157, 

KU.YD.158) 

4. BYS Üzerinde Bilgi Güvenliğini ve Mahremiyetini Sağlamaya Yönelik Tedbirler Talimatı 

(KU.FR.21) 

5. Doküman Yönetimi Çalışma Talimatı (DY.TL.001) 

6. Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Çalışma Talimatı (TA.TL.001) 

7. Malzeme ve Cihaz Yönetimi (MC.TL.03) 
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8. Düzeltici Önleyici Faaliyet (DÖF) Formu (KU.FR.20) 

9. Düzeltici Önleyici Faaliyet (DÖF) Takip Formu (Gİ.FR.001) 

10. İç Tetkik Değerlendirme Raporu (ML.YD.01) 

11. Risk Analizi ve Çalışan Güvenliği Planı 

12. Kalite Kontrolü Çalışma Talimatı (ML.TL.07) 

13. Mikrobiyoloji Laboratuvarı Kalite Kontrolü Çalışma Talimatı (ML.TL.09) 

14. İç Tetkik Değerlendirme Raporu (ML.YD.01) 

15. Toplantı Tutanağı Formu (KU.YD.01) 

16. Yönetimi Gözden Geçirme İş Akış Şeması (ML.YD.27 ) 

17. Yönetimi Gözden Geçirme Çalışma Talimatı  (ML.TL.14) 

18. Özdeğerlendirme Planı (KU.YD.146) 

19. KSÜ SUA Personel Uyum Rehberi  

20. KSÜ SUA Laboratuvar Güvenliği Rehberi  

21. İSG Kurulu Çalışma Talimatı (KU.TL.30) 

22. ML Biyogüvenlik Çalışma Talimatı (ML.TL.01) 

23. Uygunsuzluk Yönetimi DÖF Prosedürü (KU.PR.01) 

24. Eğitim İşleyiş Prosedürü (EY.PR.001) 

25. Mikrobiyoloji Laboratuvarı Cihaz ve Envanter Listesi (ML.LS.02) 

26. KSÜ SUA Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Test Rehberi 

27. Mikrobiyoloji Laboratuvar İşleyiş Prosedürü (ML.PR.12) 

28. Pnömatik Tüp Taşıma Sistemi Kullanma Talimatı (MC.TL.30) 

29. Mikobakteri Laboratuvarı Örnek İşleme Standart çalışma Prosedürü (ML.PR.07)  

30. Kalite Kontrol Çalışma Talimatı (ML.TL.07) 

31. Mikrobiyoloji Laboratuvarı Biyogüvenlik Standart Çalışma Prosedürü (ML.PR.04) 

32. Test Ölçüm Belirsizliği Tablosu (ML.FR.42) 

33. Mikrobiyoloji Laboratuvarı Panik Değer Bildirim Talimatı (ML.TL.05) 

 

 

 


