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COVID-19 TESTİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR
COVID-19 testi için nasıl örnek alınır?
COVID-19 hastalığına yol açan SARS-CoV-2 virüsü öncelikle üst ve alt solunum yolu mukoza epitel
hücrelerine yerleștiği için hastalığın tanısında ağız-burun sürüntü örneği kullanılır. Bu örneği hastaların
kendilerinin de alması mümkündür.
Alınan örnek nerede ve nasıl analiz edilir?
Alınan örnek, gerekli bilgilerin TC Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Yönetim Sistemine (HSYS) kaydedilmesinin ardından Cerrahpașa COVID-19 Laboratuvarı’na iletilir. Alınan örnekte Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) / Polymerase Chain Reaction (PCR) testi ile virüse ait genetik materyal (viral genom/RNA)
varlığı araștırılır.
Test ne kadar sürede sonuçlanır?
PCR testi 24 – 48 saat içinde sonuçlandırılarak raporlanır.
Sonuçları nasıl elde edebilirim?
Test sonucunuzu, enabiz.gov.tr web sayfasından, size verilen barkod numarası ve TC kimlik numaranızı (veya pasaport numaranızı) kullanarak görüntüleyebilir, çıktı alabilirsiniz. Testi isteyen hekiminiz,
kurumsal șifre ile HSYS web sayfasından da sonuca ulașarak sizi bilgilendirebilir.
Sonucun pozitif veya negatif çıkması ne anlama gelir?
Sonucun pozitif çıkması sizde COVID-19 enfeksiyonu bulunduğunu gösterir. Bu durumda HSYS
sistemine yansıyan pozitif test sonuçlarını anlık olarak takip eden il sağlık müdürlüğü ekipleri derhal
size telefon ile ulașarak sizi bilgilendirmekte, tedaviniz, takibiniz ve temaslılarınızla ilgili alınacak
izolasyon önlemleri hakkında sizi bilgilendirmek üzere adresinize ziyarete gelmektedir.
Sonucum pozitif çıkarsa hemen hastaneye bașvurmalı mıyım?
Hayır. Evde kalarak il sağlık müdürlüğü ekiplerini bekleyiniz. Ancak; hastalık belirtisiz olarak veya çok
hafif belirtiler ile ayakta atlatılabileceği gibi hızlı soluk alıp verme (>20/dk) nefes darlığı, düșmeyen ateș
(>38.00C), artıcı vasıfta kuru öksürük, ciddi ishal (>6 kez /gün) gibi hastanede takibi gerektirecek
belirtiler de gösterebilir. Bu durumda lütfen il sağlık müdürlüğü ekiplerine veya aile hekiminize telefon
ile bilgi veriniz veya 112 ambulans hizmetini arayarak pandemi hastanelerinden birine bașvurunuz.
Test sonucum pozitif ve ciddi belirtilerim var ise Cerrahpașa Tıp Fakültesi’ne bașvurabilir
miyim?
Evet. Cerrahpașa Tıp Fakültesi; hafta içi mesai saatlerinde (08.00-16.00) “Pandemi Polikliniği” ile
“Erișkin Acil” ve “Çocuk Acil” birimlerinde, mesai sonrası saatler, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde
ise yalnızca “Erișkin Acil” ve “Çocuk Acil” birimlerinde COVID-19 șüpheli/tanılı hastaları kabul etmektedir.
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Antikor testi nedir ve hangi durumlarda yapılır?
Hastalığı belirtili veya belirtisiz geçiren kișilerin kanında bir süre sonra antikorlar olușmaya bașlar. Önce
IgM tipinde antikorlar, daha sonra IgG tipinde antikorlar olușur. Antikorların olușma süresi kișiden
kișiye değișmekle birlikte genellikle ilk belirtiler geçtikten sonra olușmaktadır. Antikor testi, aktif hastalığın tanı ve takibinde değil, hastalığın daha önce geçirilip geçirilmediğinin, bağıșıklık olușup olușmadığının öğrenilmek istendiği durumlarda kullanılmaktadır. Antikor testi için parmaktan alınan bir
damla kan yeterli olmaktadır. Sonuç bir kaç dakika içinde, hem IgM hem IgG antikorları için “pozitif”
veya “negatif” olarak verilmektedir. ELISA yöntemi ile çalıșan bazı antikor test kitleri ise damardan
alınan birkaç mililitre kanda IgM ve IgG antikorlarını rakamsal değer (titre) ile gösterebilmektedir.
Cerrahpașa Tıp Fakültesi’nde antikor testi yapılmakta mıdır?
Hayır. Rutin tarama amaçlı antikor testi yapılmamaktadır.
Antikor testinin PCR testinden farkları nelerdir?
PCR, COVID-19 için altın standart “tanı testi”dir. Antikor testi ise daha çok “tarama” amacıyla kullanılmaktadır. Kan örneği kullanılarak yapılan antikor testinde IgM bandının pozitif çıkması hastalığın
geçirilmekte olduğunu, IgG bandının pozitif çıkması ise hastalığın daha önce geçirilmiș olduğunu
gösterir. Bir kișide halihazırda COVID-19 enfeksiyonunun bulunup bulunmadığı gösteren en iyi (duyarlı
ve özgül) test, ağız-burun sürüntü örneği kullanılarak yapılan PCR testidir.
COVID-19 olduğumdan șüpheleniyorsam hangi testi yaptırmalıyım?
Size yapılacak test PCR testidir. Bunun için ağız-burun sürüntü örneği vermeniz gerekir. Testin pozitif
çıkması halinde kesin tanı alırsınız. Ancak testin negatif çıkması sizin COVID-19 olmadığınızı göstermez. En iyi koșullarda bile testin duyarlılığı yüzde yüz değildir. Șayet hastalık belirtileriniz varsa ve
sonuç negatif çıktıysa klinik değerlendirme ile tedavi bașlanarak ikinci kez örnek alınabilir. Belirtiniz
yoksa ve testiniz negatif çıktıysa maske-mesafe-hijyen kurallarına uyarak günlük yașamınıza /
mesainize devam edebilirsiniz.
COVID-19 hastalığı geçiren biri ile temas ettim, ne yapmalıyım?
Eğer COVID-19 geçiren biri ile maskesiz olarak aynı kapalı ortamda bir metreden yakın mesafede bir
arada bulunduysanız size bulașmıș olabilir. Bu durumda siz, pozitif bir vakanın “temaslısı” olarak
kaydedilir ve il sağlık müdürlüğü ekipleri ve aile hekiminiz tarafından takip edilirsiniz. İki hafta süre ile
izolasyon kurallarına uyarak evde kalmalı, herhangi bir belirti halinde test için ilgili sağlık merkezine
bașvurmalısınız. COVID-19 hastası ile birlikte iken maske ve mesafe kurallarına tam uymuș iseniz
yüksek riskli temaslı sayılmazsınız.
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PCR testi sonucu neyi gösterir / neyi göstermez?
PCR testinin pozitif sonuçlanması COVID-19 tanısını kesinleștirirken negatif sonuçlanması hastalığın
bulunmadığını kesin olarak göstermez. Tedaviye bașlama kararından klinik bulgular, laboratuvar
testleri (kan sayımı ve biyokimyasal testler) ile radyolojik bulgular (akciğer tomografisi gibi) önemlidir.
Belirti ve bulgular varsa PCR testi tekrarlanabilir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAȘA
CERRAHPAȘA TIP FAKÜLTESİ
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YU RT DIŞIN A Ç I K I Ş Ö N C E S İ
COVID -19 TA R A M A ME R K E Z İ
ADIM

Cerrahpaşa’da hangi testler yapılmaktadır?
Fakültemizde COVID-19 PCR testi yapılmaktadır.
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Cerrahpaşa’da PCR testi yaptırmak istiyorum,
nerede ve nasıl yaptırabilirim?
ADIM
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Hangi günler PCR testi yaptırabilirim?
Yurtdışına çıkış öncesi tarama amaçlı PCR testleri için fakülte
kampüsü içerisinde (üst giriş kapısına yakın) bulunan
pandemi polikliniği üst katındaki “Yurtdışına Çıkış Öncesi
COVID-19 Tarama Merkezi”ne başvurulması gerekmektedir.

STEP
ADIM
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Çalışma saatleri ne zamandır?
ADIM
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₺
Test ücreti ne kadardır? Test ücretine ek
olarak ödemem gereken başka bir ücret
var mıdır?
Yurtdışı çıkış öncesi tarama testi ücreti 250 TL’dir. Başka bir
ücret talep edilmez.
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Yurtdışına çıkış öncesi tarama testi için geldiğinizde yanınızda
test yapılacak her birey için pasaportun, bir adet pasaport
fotokopisinin ve kişi başı 250 TL’nin bulunması gerekmektedir.
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ADIM
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Test sonucu ortalama 24 saat
içinde çıkmaktadır.
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Bu süre gideceğiniz ülkeye göre değişmektedir. Lütfen ilgili web
sayfasından kontrol ediniz. Havaalanındaki kontrollerde test için
kayıt oluşturulan saat ile yolculuk saati arasındaki süre dikkate
alınmaktadır.

Sonucum ne kadar sürede çıkar?
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ADIM
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Testimi yolculuktan ne kadar süre
önce yaptırmalıyım?

Ödeme nasıl/nereye yapılmaktadır?
Test ücreti ödemesi “Yurtdışına Çıkış Öncesi Tarama
Merkezi” içerisinde bulunan “vezne”ye nakit (TL) veya kredi
kartı ile yapılmaktadır. Ücret, hastane döner sermaye
hesabına yatırılmaktadır.
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Sonucumu nereden ve nasıl alabilirim?
Sonucunuzu enabiz.gov.tr web sayfasından size verilen barkod
numarası ve pasaport numaranız ile takip edebilir, herhangi bir
yazıcıdan sonuç çıktısını alabilirsiniz. Havaalanı kontrollerinde ıslak
imzalı sonuç belgesi istendiğinden aldığınız sonuç çıktılarının imzalı
onayı için hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında “Yurtdışına
Çıkış Öncesi Tarama Merkezi” mize gelebilirsiniz. Merkezimizde
Türkçe ve İngilizce sonuç çıktısı verilmektedir. Hafta içi 16.00-08.00
arası saatlerde, hafta sonu ve resmi tatillerde ise sonuç verme
hizmeti hastanemizin “erişkin acil birimi” içinde devam
etmektedir.

Yurtdışına Çıkış Öncesi Tarama Merkezi’ne başvurular hafta
içi 08.00-15.00 ve tatil günlerinde 09.00-17.00 saatleri
arasında kabul edilmektedir. Mesai saatleri dışında
başvurular acil biriminde kabul edilmektedir. Sizlere daha iyi
hizmet verebilmek için randevu sistemini kullanmanız rica
olunur. Test sonuçları ise 7/24 verilebilmektedir.

STEP
ADIM

ADIM

Yanımda getirmem gereken belgeler
nelerdir?

Test için örnekler erişkin hastalardan pandemi polikliniğinde ve
erişkin acil biriminde, çocuk hastalardan çocuk acil biriminde,
yurtdışı taramaları için gelen kişilerden ise 08.00-16.00 arasında
Yurtdışına Çıkış Öncesi COVID-19 Tarama Merkezi alınmaktadır.
Alınan örnekler COVID-19 laboratuvarında PCR yöntemiyle
çalışılmaktadır.
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Daha detaylı bilgi için cerrahpasa.istanbulc.edu.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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Kendi isteğim ile (hekim isteği olmadan)
PCR testi yaptırabilir miyim?
Evet. Bu durumda “isteğe bağlı test” bedeli olarak 250 TL
ödemeniz yeterli olacaktır.

