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Değerli üyelerimiz 

COVID-19 mikrobiyolojik tanısı ve uygulamalar konusunda 24 Mart 2020 tarihinde Sağlık 

Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığında yapılan toplantıya Yönetim 

Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Selda Erensoy, Klinik Viroloji Çalışma Grubu üyelerimizden Prof. Dr. 

Gülden Çelik, Prof. Dr. Arzu Sayıner, Prof. Dr. Kenan Midilli, Prof. Dr. Mehmet Özdemir, Prof. Dr. 

Mustafa Altındiş, Doç. Dr. Sibel Aydoğan katılmış ve görüşlerini iletmiştir. 

COVID-19 mikrobiyolojik tanı testlerinin uygulanması, mevcut durum ve akılcı laboratuvar 

uygulamalarına dayalı etkin algoritmaların ana konu olduğu toplantıda Halk Sağlığı Genel Müdürü 

Doç. Dr. Fatih Kara ve Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanı ve 

Derneğimiz Klinik Viroloji Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Selçuk Kılıç açıklamalarda bulunmuştur. 

Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (THSGM) Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları tarafından 

geliştirilen COVID-19 RT-qPCR tespit kiti ile THSGM- Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarlarında 

yürütülen laboratuvar tanının yaygınlaştırılarak uygun donanım ve kapasiteye sahip mikrobiyoloji 

laboratuvarları olan kamu kurumlarına yetki verildiği açıklanmıştır. Altmış iki kurumun 

yetkilendirildiği ve ihtiyaç- kapasite değerlendirmelerinin devam ettiği belirtilmiştir.  

Mevcut durumdaki uygulamaya ait açıklamalarda; 

 Laboratuvar tanıda, Rehberdeki algoritma doğrultusunda PCR ile devam edildiği 

 Yetkilendirilen laboratuvarlara THSGM PCR kitleri, örnek almak için eküvyon, transport sıvısı 

sağlanacağı 

 Cihaz ve donanımın (biyogüvenlik dahil) laboratuvarların kurumları tarafından sağlanacağı 

 Nükleik asit izolasyonu için manuel ekstraksiyon kitinin THSGM tarafından sağlanabileceği, 

kendi ekstraksiyon sistemlerini kullanmayı tercih eden kurumların kendi olanakları ile 

ekstraksiyonu yapabileceği 

 Nükleik asit izolasyonunu hızlı ve tek adımda gerçekleştirilebileceği bir solüsyonun 

hazırlanmakta olduğu ve hazır olduğunda dağıtılacağı 

 Mikrobiyolojik tanı testlerine ait bir broşür hazırlandığı, çok kısa sürede paylaşılacağı  

 Yetkilendirilen kurumların kendi hastalarının tanısını tamamlamaları sayesinde kapasitenin 

artmasının yanı sıra ek örnek alımı ile destek olacakları  

 Hızlı antikor testleri sağlanmasına yönelik çalışmaların tamamlandığı belirtildi. 

Hızlı antikor testlerinin kullanım alanları, etkinliği ve tanı algoritmasında nasıl yer alabileceği 

konusunda görüşlerimiz alındı. 

COVID-19 hızlı tanısı (24 saat içinde) hedeflerinde gerçekçi ve akılcı laboratuvar kullanımı 

prensiplerine uygun algoritma önerileri istendi. 
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Uygulamalardaki deneyimler, yaşananlar ve camiadan iletilen ve paylaşılan konular çerçevesinde 

görüşlerimizi ilettik. İletilen konular: 

1. Moleküler viroloji testlerini uygulamada yetkin ve donanımlı çok sayıda kurum olduğu, bu 

konuda talepleri ve önerileri olanların hızla değerlendirilmesi 

2. Uygulamalara ait sürekli ve sistematik bilgi akışına ihtiyaç olduğu, belirsizliğin ve soruların 

ciddi endişe yarattığı, enerji kaybına yol açacağı 

3. Örnek alma eküvyonları ve transport sıvılarının tedarikinde sıkıntı yaşandığı 

4. Örnek alma sıvılarının içeriği hakkında, özellikle virüs inaktivasyonu yönünde bilgi istendiği ve 

değişiklik yapıldığında bilgilendirme yapılması gerektiği 

5. Kişisel koruyucu ekipman (KKE) sağlanması konusunda sahada sıkıntı olduğu, destek istendiği 

6. Laboratuvar uzmanlarının form doldurma işlemleri ile çok zaman kaybına uğradıkları, işleyişin 

kolaylaştırılması gerektiği 

7. Testlerin mikrobiyoloji uzmanlığı alanında ve yetkinliğinde olduğu 

8. Tanı testlerinin uygulanması sürecinde işleyişte yaşanan sorunların iletilmesi, çözüm önerileri 

ve cevapları için iletişim sisteminin kullanılması gerekliliği  

9. Testlerin ve kitlerin kalite kontrol programlarında önemli olan son basamağın sahadaki 

uygulama olduğu ve değerlendirmede sürekliliğinin önemi, bu konuda bizlerin desteğe açık 

ve hazır olduğu belirtildi. 

10. Antikor testleri ile ilgili görüşlerimiz yayınlar üzerinden açıklandı: PCR testine ek olarak, 

semptomların 5-7. Gününden sonra algoritmaya eklenebileceği ve temaslı taramasında uygun 

zamanda kullanılabileceği, ancak testlerin performansına ait bilginin gerektiği, bunun için de 

pilot çalışmaların yapılmasının önemli olduğu açıklandı. 

Aktardığımız görüşler doğrultusunda görüşmeler ve açıklamalar: 

1. Kurumların yetkilendirme çalışmalarının ihtiyaç ve olanaklar değerlendirilerek yapılmaya 

devam ettiği belirtildi. Bu durumda kurumların kendilerini değerlendirerek kapasitelerinin 

yeterliğini açıklamalarının fayda sağlayacağı görüşündeyiz. 

2. Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü internet (web) sayfasında mikrobiyolojik tanı 

laboratuvarlarına özel kutu açılmasına karar verildi. 

İletişime destek olacağımızı belirttik ve kabul gördü. 

3. Örnek alma eküvyonu ve transport sıvıları konusunda hazırlıklı olunduğu belirtildi.  

4. Örnek alma ve transport sıvısının içeriğinde inaktivasyon özelliği olduğu, içeriği hakkında bilgi 

hazırlanarak iletileceği belirtildi. 

5. KKE’nın kurumlar tarafından sağlandığı, destek konusunda çalışılacağı belirtildi. 

6. Form doldurma işlemlerinin “on-line” olacağı, pratikleştirmeye çalışılacağı, istek formlarının 

“on-line” klinisyenler tarafından yapıldığı açıklandı. 

7. Testlerin mikrobiyoloji uzmanlarının yetkinliğinde olduğunun kesin olduğu, bu konuda 

tereddüt olmadığı belirtildi. 
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8. Uygulamadaki sorunlara ait iletişime açık bir işleyiş ve birlikte paylaşım benimsenmiştir. 

9. Sahadaki uygulamalardan elde edilen veriler paylaşılacaktır. 

10. Antikor testleri ile ilgili etkinliğinin ve vaka yönetimine uygunluğunun değerlendirilmesi 

devam etmektedir. Pilot çalışma önerisi benimsenmiştir. 

Değerli üyelerimiz, görüşmelerimiz doğrultusunda iletişim devam edecektir. Sizlerden ricamız, COVID-

19 pandemi sürecine yönelik görüş, öneri, saptama ve sorularınızı klimudkoronavirus@gmail.com e-

posta adresine yazmanızdır. Ayrıca, https://www.klimudkoronavirus.org/ web sayfasında ilgili 

dokümanlar, rehberler, videolar ve sık sorulan sorular bulunmaktadır; eklenmeye ve iyileştirmeye 

devam edilmektedir. Lütfen bu sayfayı ziyaret edin, kullanın, faydalanın ve geliştirmek için destek 

olun. 

Saygılarımızla 

Klimud Yönetim Kurulu 
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