
1

LaboratuvarlarımızLaboratuvarlarımız BiyogüvenlikBiyogüvenlik
Düzeyine Uygun Çalışıyor mu? Düzeyine Uygun Çalışıyor mu? 

BiyogüvenlikBiyogüvenlik Kabinleri Güvenli mi? Kabinleri Güvenli mi? 
Nasıl Kontrol edilmeli?Nasıl Kontrol edilmeli?

MikMik..UzmUzm..Dr.İsmailDr.İsmail CEYHANCEYHAN
Refik Saydam Hıfzıssıhha Refik Saydam Hıfzıssıhha 
Merkezi Başkanlığı AnkaraMerkezi Başkanlığı Ankara

Sunu planı                    Sunu planı                    

Biyogüvenlik kapsamı ve Biyogüvenlik seviyeleri; teorik 
ve kavramsal yaklaşım

Biyogüvenlik kabinleri
Seçimi kullanımı, kontrol ve bakımı

Ülkemizde durum

Biyolojik Tehlike
İnsanlar üzerinde zararlı etki 
oluşturma kapasitesine sahip biyolojik 
orijinli her türlü ajan/etken veya 
madde (örneğin mikroorganizmalar ve 
biyolojik  kaynaklı diğer alerjen veya 
toksinler)

Biohazard
Tanım

BBiyogüvenlikiyogüvenlik
Neden gereklidir?Neden gereklidir?

Koruma-Korunma
Personel 
Çevre

BBiyogüvenlikiyogüvenlik

Maksimum korunma/koruma için
İyi Laboratuvar uygulamaları
Biyogüvenlik ekipmanları
Laboratuvar tasarımı 
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Risk Risk Değerlendirme Değerlendirme 
Tehlike ve zarar nedirTehlike ve zarar nedir??
Gerçekleşme olasılığı nedir?Gerçekleşme olasılığı nedir??  ?  
NasılNasıl??
Eğer gerçekleşir ise ciddiyeti nedir? Eğer gerçekleşir ise ciddiyeti nedir? 
MaruziyetMaruziyet yolları nelerdiryolları nelerdir??
Olayın en kötü sonucu ne olabilirOlayın en kötü sonucu ne olabilir??

Çevre

Biyojik ajan Konak

Hayvanlar

-Eğitim
-Yöntemlerin modifikasyonu 

-Mevzuat/düzenlemeler 
- Yönergeler

-Riskin algılanması (sezgi)

KKE

- Sağlık Durumu
- Stres
-Aşılar
-Tedavi/korunma

- Yönetim 
- Biogüvenlik ve sağlık 
uzmanlığı

- Yayılma ve geçiş yolları
- Bulaşıcılık

-Ajan kimliği
(bilinen blinmeyen)

-Vektörler

- Tasarım alt Yapı

-Sosyal ve politik duyarlılık
-Çevresel ilgi

-Uygulamalar
-Materyel içerik ve kalitesi

-kazanılmış antibiyotik 
direnci

Risk Değerlendirme 

BiyogüvenlikBiyogüvenlik Risk grupları Risk grupları 

Genellikle Genellikle 
yok yok 

Var Var Ciddi Ciddi Evet tehlikeli Evet tehlikeli 44

Genellikle Genellikle 
evet ancak evet ancak 
bazen zorbazen zor

Belki Belki Evet  (ciddi Evet  (ciddi 
olabilir)olabilir)

Evet (tehlikeli Evet (tehlikeli 
olabilir) olabilir) 

33

Genellikle Genellikle 
evetevet

Yok veya  Yok veya  
nadir nadir 

Belki Belki Evet Evet 22

Hemen her Hemen her 
zaman  varzaman  var

Yok Yok Yok veya Yok veya 
nadirnadir

Yok veya nadirYok veya nadir11

Etkili Etkili 
korunma ve korunma ve 

tedavitedavi

Halk sağlığı Halk sağlığı 
açısından açısından 
tehliketehlike

Çalışan için Çalışan için 
tehliketehlike

İİnsanda nsanda 
patojenitepatojenite

Risk Risk 
grubugrubu

a: Genel insan trafiğinden, fonksiyonel ve çevresel izolasyon
b:Çıkışın bulunduğu yere bağlı
c:Laboratuvarda kullanılan mikroorganizmaya bağlı
d:Örneğin pencere, kapalı devre monitorize izleme, çift yönlü iletişim vb.

Evetİsteğe bağlıdHayırHayırPersonel izlem -gözlem

EvetEvetİsteğe bağlıHayırBiyogüvenlik kabini

Evet
Evet
Evet

Evet
İsteğe bağlı
İsteğe bağlı

İsteğe bağlı
Hayır
Hayır

Hayır
Hayır
Hayır

Otoklav
-Yanında (aynı katta veya ulaşılabilir durumda) 
-Laboratuvar içinde
-Çift yönlü

EvetEvet /HayırcHayırHayırSıvı atıkların işlenmesi /özel atık işleme sistemi

HayırEvet /HayırcHayırHayırDuşlu giriş alanı

-EvetHayırHayırGiriş alanı (anteroom)

EvetHayırHayırHayırDuşlu hava kilidi

EvetHayırHayırHayırHava kilidi (airlock)

EvetEvetHayırHayırÇift kapı giriş -çıkış

Evet
Evet
Evet

Evet
Evet

Evet /Hayırb

İsteğe bağlı
İsteğe bağlı

Hayır

Hayır
Hayır
Hayır

Havalandırma
- İçeriye doğru hava akımı (negatif basınç)
-Kontrollü hava akımı sağlanması
-Dış ortama atılan havanın HEPA filtreden atılması

EvetEvetHayırHayırOdanın (buhar ile) dekontaminasyon için tamamen kapatılabilmesi

EvetEvetHayırHayırLaboratuvarın izolasyonua

4321

Biyogüvenlik Seviyesi

Biyogüvenlik seviyeleri alt yapı ve tasarım gerekleri

BS1L

BS3L

BS2L Biyotecrit?/
Biyogüvenlik?

• Birincil bariyerler
– Personel koruyucu donanım
– Güvenlik donanımları

• İkincil bariyer/ler
– Alt yapı/tasarım

İyi Mikrobiyolojik Uygulamalar
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Birincil bariyerler

• Eldiven
• Önlük
• Galoş
• Maske/Respirator
• Yüz koruyucu/kalkan
• Gözlük

Personel koruyucu donanım

Cerrahi maskeler 
personel için koruyucu değildir.

N95, FFP3 (minimumFFP2)

• Biyolojik güvenlik kabinleri
– Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III

• Pipetler
• Delici kesici atık kapları
• Taşıma kapları

Birincil bariyerler Biyolojik Güvenlik Kabinleri
• Sınıf I

– Ön açık, hava akışı içeriye doğru, 
– Ezost hava çıkışı HEPA filterden
– Yalnızca personel koruyucu

• Sınıf II
– Ön açık, vertikal laminar hava akışı, 
– İçe ve ezost hava HEPA filitrasyon
– Personel ve ürün koruyucucu

• Sınıf III
– Eldiven tip

Biyolojik Güvenlik Kabinleri

Sınıf I Sınıf II Sınıf III

BBiyogüvenlikiyogüvenlik Kabinleri seçimiKabinleri seçimi

Sınıf-I, Sınıf-IIB2, Sınıf-IIIUçucu Radyoaktif/Kimyasallardan korunma

Sınıf-IIB1, Sınıf-IIA2 (dış bağlantı
yapılmış)

Uçucu Radyoaktif/Kimyasallardan korunma
(az miktarlar için)

Sınıf-II, Sınıf-IIIÜrün koruması

Sınıf-I, Sınıf-IIPersonel korunması, Risk grup 4 mikroorganizmalar
“Suit” laboratuvarı

Sınıf-IIIPersonel korunması, Risk grup 4 mikroorganizmalar
“Kabin” laboratuvarı

Sınıf-I, Sınıf-II, Sınıf-IIIPersonel korunması, Risk grup 1-3 
mikroorganizmalar

Seçilebilecek BSC Koruma tipi
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Kabini nereye yerleştirelim?
Canopy-thimble

Kabinde çalışma

Workshop onWorkshop on biosafetybiosafety in TB in TB laboratorieslaboratories: : Biosafety Biosafety check listcheck list

Birincil bariyerler
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““İYİ MİKROBİYOLOJİK İYİ MİKROBİYOLOJİK 
TEKNİKLERTEKNİKLER””

Laboratuvar seviyesi ne olursa olsun 7 altın kuralLaboratuvar seviyesi ne olursa olsun 7 altın kural

1)1) LaboratuvardaLaboratuvarda yemekyemek--içmek ve makyaj yapmak içmek ve makyaj yapmak 
yasaklanmalıdır.yasaklanmalıdır., etc., etc.

2)2) AğızaAğıza hiç bir şey alınmamalıdır.hiç bir şey alınmamalıdır.
3)3) Kişisel koruyucular kullanılmalı ve Önlük Kişisel koruyucular kullanılmalı ve Önlük 

giyilmelidir.giyilmelidir.
4)4) Eller her çalışma sonrası mutlaka yıkanmalıdır.Eller her çalışma sonrası mutlaka yıkanmalıdır.
5)5) Kesici Kesici aletlelerlealetlelerle çalışılırken çok dikkatli çalışılırken çok dikkatli 

olunmalıdır.olunmalıdır.
6)6) Atıklar Atıklar dekontaminedekontamine edilmelidir.edilmelidir.
7)7) Laboratuvar giriş ve çıkışlar kontrol altına alınmalı Laboratuvar giriş ve çıkışlar kontrol altına alınmalı 

ve sınırlanmalıdır.ve sınırlanmalıdır.

Aerosol korumalı santrifüjler ve 
donanımları İkincil bariyerler

BSL2BSL2

WHO, (2004). WHO, (2004). LaboratoryLaboratory BiosafetyBiosafety ManualManual ThirdThird EditionEdition WHO/CDS/CSR/LYO/2004.11WHO/CDS/CSR/LYO/2004.11

BBiyogüvenlikiyogüvenlik SeviyeSeviye--33
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BSL2BSL2--33
BBiyogüvenlikiyogüvenlik SeviyeSeviye--22

GenelGenel

Personel ve çevre için orta derecede 

potansiyel tehlikeli patojen ajanlar için 

uygundur.

(Biyokimya, patoloji ve genel klinik, 

poliklinik laboratuvarları)
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Kabin testleriKabin testleri

A:Kabin yeri değiştirildiğinde, yeni kurulduğunda ya da yeni model veya yeni üretim ise zorunludur.
B:İsteğe bağlı
C: İş akışı temizden kirliye doğru planlandığı ve uygulandığı durumlarda

B/CZorunluZorunluZorunluHava akımı duman testi

UygulanmazZorunluZorunluZorunluÖn hava akımı

UygulanmazZorunluZorunluUygulanmazKabin içi hava akım profili

ZorunluZorunluZorunluZorunluHEPA filtre sızdırmazlık

AAAUygulanmazKabin bütünlük

Sınıf IIISSıınnııff IIIISınıf IBirincil koruma

BSCTestin adı

Elektrik kaçak testleri 
gürültü seviyesi 
aydınlatma testleri 
UV şiddeti

Üretim sonrası yapılması geren testler
•Performans ve diğer güvenlik (elektrik vb) testleri 
•Personel koruma 
•Çapraz kontaminasyon

Kabinlerin test/kontrolleri
Bazı performans testleri

HEPA filtre sızdırmazlık

Hava akış testleri (hız ve profili)

Ne zaman?
– İlk kurulumda ve en azından yılda bir
– Yeri değiştirildiğinde
– Filtre değişimden sonra
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Workshop onWorkshop on biosafetybiosafety in TB in TB laboratorieslaboratories: : Biosafety Biosafety check listcheck list

Duman testi?

Hız kontrol? 

BiyogüvenlikBiyogüvenlik

Biyolojik kökenli tehlike ve risklerden korunma ve 
koruma

MAKSİMUM KORUNMA VE KORUMA İÇİN:

Risk / Risklere uygun

1. Tasarım / Alt yapı
2. Donanım (KKE)
3. Uygulamalar (İLU)

Özet olarak 

Uygun bir kontrol listesi ile laboratuarı 
değerlendirme

Eldeki cihazların uygun olup olmadığı 
kontrol etme (BGK, Santrifüj vb)

Biyogüvenlik risk değerlendirmesiyle tehlike 
ve uygun önlemleri saptama 

Personele İLU alışkanlıkların bilinmesi-
kazandırılması
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TeşekkürTeşekkür
ederimederim


