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Naci Sivri

BSL-3 Yüksek 
Biyogüvenlik Seviyeli 
Tesis Tasarım ve Yapımı 

zellikle aeresol formunda 
yayılabilen mikroorganiz-

malarla çalışılan tesislerin dizayn 
ve yapımı kendine has özellikler 
içerir. Üzerinde çalışılan mikro-
organizmanın türü ve yapılacak 
çalışmanın niteliğine göre farklı 
biyogüvenlik seviyelerine ihtiyaç 
duyarız. Biyogüvenlik seviyeleri 1 
den 4’e kadar tanımlanmış olup; 
bu seviyenin belirlenmesinde:

• Üzerinde çalışılacak mikroor-
ganizmalar ve bunların tehlike 
sınıfları, aerosol formunda 
havaya karışabilme riski, tedavi 
olanakları vb. 

• Çevreye yayılma durumunda 
oluşacak risk,

• Çalışan personel için oluşabile-
cek riskler dikkate alınır.

BSL-1 seviyesinde hastalık yapma 
riski olmayan mikroorganizmalar-
la çalışılır.

BSL-2 seviyesinde laboratuvarlar 
hastanelerde, Ar-Ge laboratuvar-
larında sıkça gördüğümüz labora-
tuvarlardır:

• Orta düzeyde riskli, aerosol 
formunda yayılmayan, temel 
olarak cilt, mukoza teması veya 
yutma ile hastalık yapma riski 
olan mikroorganizmalarla çalı-
şılan laboratuvarlardır. 

• Aeresol yayılımı veya yüksek 
sıçrama riski olan işlemler bi-
yogüvenlik kabinlerinde yapıl-
malıdır.

• Bariyerler ve dekontaminasyon 
sistemleri kullanılmalıdır. 

• Üzerinde çalışılabilecek bazı 
mikroorganizmalar: C.difficile, 
hepatit A,B,C, influenza A, 
Lyme hastalığı (kene kaynak-
lı), dang hastalığı, salmonella, 
kabakulak, kızamık, HIV, deli 
dana, MRSA, insan için direkt 
tehdit oluşturmayan genetiği 
değiştirilmiş organizmalar.

BSL-4 seviyesi tedavisi bulunma-
yan ve son derece ölümcül olan 
Ebola, Marburg virüsü, vb. ajan-
ların çalışılabileceği dünyada da 
15 tanesi Amerika’da olmak üzere 
toplam 30 civarında bulunan 
laboratuvarlardır. 4 seviyesi ast-
ronot tipi pozitif basınçlı giysilerle 
çalışılan, negatif basınçta; sadece 
dizayn ve yapım olarak değil; işle-
tim ve bakım olarak da son derece 
kritik Laboratuvarlardır.

Bu çalışmamızın konusunu oluş-
turan laboratuvarlar ise biyogü-
venlik seviyesi 3 olan laboratu-
varlardır. Dünyada 300 civarında 
BSL-3 laboratuvar/tesis olduğu 
düşünülmektedir. Bu tip tesislerde 
gerek çalışan personel gerekse 
çevre için çok ciddi riskler içeren 

Kuş Gribi, Tüberküloz, Şarbon, 
Batı Nil Virüsü, Venezuella Equ-
ine Encephalitis virüsü, Batı Equ-
ine Encephalitis Virüsü, Hendra 
Virüsü, SARS, Salmonella Typhi, 
Coxsiella  Burnetii, Rift Vadisi 
Nezle Virüsü, Recombinant DNA 
vb. mikroorganizmalar üzerinde 
çalışmalar yapılabilmektedir.

Bu laboratuvarların temel özellik-
leri şöyle sıralanabilir.

• Yüksek düzeyde riskli, aerosol 
formunda yayılabilen ciddi 
ve ölümcül hastalık riski olan 
mikroorganizmalarla çalışmalar 
yapılabilir. 

• Diğer ünitelerden olabildiğince 
bağımsız olmalıdır.

• Kademeli bariyerler, kontrollü 
erişim ve giriş; uygun izleme ve 
kayıt sistemleri bulunmalıdır. 

• Tüm laboratuvar işlemleri uy-
gun sınıfta biyogüvenlik kabin-
leri içinde yapılmalıdır.

• Mutlaka özel giysiler, eldiven-
ler, mekanik pipet kullanılmalı, 
sıçrama riski olan işlemlerde 
emniyet gözlüğü takılmalıdır.

• Havalandırma sistemi resirküle-
siz tek geçişli, uygun filtrasyona 
sahip, kritik filtrelerin fumi-
gasyon yapılabileceği şekilde 
dizayn edilmelidir. 

• Uygun basınçlandırma sistemi 
ile oda basınçları sürekli olarak 

Ö



43MÜHENDİS VE MİMAR KADINLAR DERNEĞİ

negatif olmalı, ilk bariyedeki 
pozitif basınç ile de dış havanın 
girişi önlenmelidir.

• Oda gaz sızdırmaz, zemin sıvı 
sızdırmaz özellikte olmalı, oda-
ya boru ve kablo girişlerinin 
bu özelliği zedelemesine imkan 
verilmemelidir.

• Duvar, tavan ve zeminler hijye-
nik özellikte olmalıdır. 

• Katı, sıvı ve hava olarak tüm 
atıklar ya da herhangi bir ne-
denle tesis dışına çıkması gere-
ken her şey, ekipman dekonta-
mine edilmelidir.

• Tesisin 7 gün 24 saat kesintisiz 
çalışabilmesi garanti edilmeli; 
bu amaçla
- Elektrik sistemi şebeke-e-

mergency jeneratör-UPS sis-
teminden beslenmeli, fanlar, 
otomasyon, vb. tüm kritik 
elemanlar UPS üzerinden 
beslenmelidir.

- Klima santrali, egzoz fanları, 
egzoz safe-change filtreleri 
%100 yedekli olmalıdır. 
Otomasyon sistemi bir ele-
mandan diğerine geçişte oda 
basınçları hiçbir şekilde pozi-
tif basınca geçmeyecek şekil-
de dizayn ve imal edilmelidir.

• Tüm yüzeyler uygun bir gazla, 
tercihen hidrojen peroksitle 

dekontamine edilebilecek bir 
dizayn yapılmalıdır. 

• Bakım kolaylıkları;  dizayn aşa-
masından başlanarak sağlan-
malıdır. 

• Gerek kullanıcı, gerekse ba-
kım-işletim personelinin yeterli 
eğitimleri alması ve sadece bu 
tesise hizmet vermesi sağlanma-
lıdır. 

• Tüm personel ve malzeme giriş 
çıkışları kontrol ve kayıt altında 
olmalıdır.

Teknik özellikleri; mimari, ha-
valandırma ve otomasyon, atık 
yönetimi olarak üç bölümde ince-
leyeceğiz.

MİMARİ ÖZELLİKLER: 

• Laboratuvarda çalışma temizlik 
ve bakım için yeterli alan bu-
lunmalıdır.

• Duvar, tavan ve zemin; 
- Sürekli, gözeneksiz, kolay te-

mizlenebilen, toz üretmeyen, 
toz tutmayan,

- Partikül ve mikrobiyolojik 
yerleşimine izin vermeyen,

- Temizlik malzemeleri ve de-
zenfektanlara dayanıklı, 

- Zemin kaymayan yapıda 
olacaktır. 

- Toz birikimini azaltmak ve 

temizliğe imkan tanımak için 
erişilemeyen alanlar olma-
yacak, raf vb. elemanların 
izdüşüm alanları en aza indi-
rilecektir.

- Yeterli aydınlatma olmalı, 
parlama vb. olmamalıdır.

• El yıkama, göz duşu ve acil 
müdahale ekipmanları bulun-
malıdır.

• Zemin sıvı sızdırmaz, mahal 
gaz sızdırmaz olmalıdır. Bu 
amaçla şişirilebilir contalı gaz 
sızdırmaz kapılar, gaz sızdırmaz 
kapılar, vb. kullanılabilir. 

• Gereğinde tüm Laboratuvar 
fumigasyon işlemine tabii tutu-
labilmelidir.

• Bu özellikleri karşılayan ana 
malzemeler:
-  Duvar / tavanlar 
-  HPL (kompakt laminat), 

boyalı galvanize çelik veya 
paslanmaz temiz oda panel-
leri,

- Epoksi boya
•  Zemin 

- Epoksi,
- Antibakteriyel PVC

• Basınç dengelerini korumak 
ve çapraz kontaminasyonu 
önlemek için gerekli air-locklar 
bulunmalıdır.

• Personel çıkış rotasında dekon-
taminasyon duşu bulunmalıdır.

• Basınç farklarını koruyacak 
ve mikrobiyolojik ajanların 
kaçışını önleyecek ana kapılar, 
pass-boxlar vb. gaz sızdırmaz 
yapıda olmalıdır. (Hava sızdır-
maz değil!)

HAVALANDIRMA, ELEKTRİK 
VE OTOMASYON SİSTEMİ 

• Havalandırma sistemi tek geçiş-
li olmalıdır. Yani resirküle hava 
kullanılmamalıdır.

• Laboratuvar sürekli negatif 
basınçta olmalıdır. 

• Bu basıncın sürekliliğini sağla-
mak için besleme ve egzoz fan-



44 SAYI: 1  |  2019/1  www.mukad.org.tr

MAKALE

ları interlock’lı olmalıdır.
• Fanlar filtre kirlenmesinden 

bağımsız olarak sabit debi sağ-
lamalıdır.

• Kritik elemanlar yedeklemeli 
olmalıdır.

• Egzoz sistemi Hepa filtreli ol-
malıdır.

• Egzoz Hepa filtreleri ve tüm 
kritik bölümler fumigasyon 
yapılabilmelidir.

• Her mahal besleme ve emiş 
miktarlarını kontrol edecek 
VAV sistemleriyle donatılmış 
olmalıdır.

• Kritik operasyonların tümü 
uygun sınıfta Biyogüvenlik ka-
binleri içinde yapılmalıdır. 

• Basınçlar sürekli olarak izle-
nebilir olmalı, basınç kaybı 
durumunda alarmlar devreye 
girmelidir.

ÖNEMLİ NOKTALAR:

• Klima santrali ve egzoz Hepa 
filtreleri yedekli olmalı.

• Egzoz Hepa filtreleri giriş çı-
kışında fumigasyona imkan 
vermek için gaz sızdırmaz dam-
perler ve fumigasyon vanaları 
var.

• Otomasyonda yedekli üniteler-
de birinden diğerine geçiş sırası 
risk analizinde mutla-
ka dikkate alınmalı. 
Hangi fan hangi 
kapasite eğrisine 
göre kısılıp açılacak, 
rampa zamanları, 
vb.

• Web tabanlı Scada 
sistemi FCR21Part 
11 veri güvenliği sis-
temine sahip olmalı, 
tüm kritik değerler 
kayıt altına alınmalı 
ve arıza durum-
larında otomatik 
uyarılar, mail gön-
derme vb. işlemler 
mümkün olmalıdır. 

Erişim kademeli şifreleme ile 
sağlanmalı otomasyon sistemi 
dışında yangın, vb. emergency 
sistemler, kamera kayıt, izleme 
sistemi, telefon ve data iletişimi 
sağlanmalıdır.

• Hava kanalı, kablo, tesisat, vb. 
giriş/çıkışlarda mutlaka gaz/sıvı 
sızdırmazlık sağlanmalıdır.

• Kritik işlemler aşağıda kesiti ve-
rilen Class II tipB2 biyogüven-
lik kabinleri içinde yapılmalı ve 
egzoz bağlantısı direkt olarak 
(Davlumbazsız) yapılmalıdır.

ODALARDA DEBİ-BASINÇ 
KONTROLÜ, OTOMATİK DEBİ 
AYAR CİHAZLARI VAV’LER

Yüksek biyogüvenlik sınıfındaki 
çalışmalarda debi ve basıncın sabit 
tutulması büyük önem taşır. 

Bu amaçla:

• Klima santrali 
ve egzoz fanı debi/
basınçlarının sabit 
tutulması, 
• Her mahallin 
hava akış miktar-
larının kontrolü-

dür. 
• Oda basınç-
larının sabit 
tutulmasındaki 
ana problem ise 
kapı açılması, 
biyogüvenlik ka-
bini camının açılıp 
kapatılması gibi 
değişkenlerin karşı 

tedbirlerle etkisiz hale getirilme-
sidir. 

• Besleme devresi sabit debi 
uygulaması ile nispeten kolay 
şekilde çözülebilir. Ancak egzoz 
sisteminin kontrolünde oto-
masyon zaman sabitleri büyük 
önem taşır. Fan motoru frekans 
inverteri zaman sabiti, kabin 
camı açılış-kapanış hızı ve VAV 
tepki süresinin birbirine uyumlu 
olması gereklidir. Venturi tipi 
yüksek hızlı VAV’ler veya emiş-
te çift VAV’li sistemler tercih 
edilebilir. 

• Oda basıncı daima negatif 
olmalıdır. Bu amaçla besleme/
egzoz fan interlock sistemi vb. 
tüm tedbirler alınmalıdır.

ATIKLAR:

Laboratuvardan dışarıya giden her 
şey dekontamine edilmelidir. 

• Egzoz hattından çevreye yayıl-
ma riski fumige edilebilir HEPA 
filtreler ile dekontamine edilme-
lidir.

• Her tür katı atık ve malzeme 
ya otoklavda ya da fumigasyon 
odasında sterilize edildikten 
sonra Laboratuvar dışına çık-
malıdır.

• Tüm sıvı atıklar ya ısı ya da 
kimyasal olarak dekontaminas-
yon sağlayan yedekli dekonta-
minasyon tanklarına (Kill tankı) 
alınarak zararsız hale getirildik-
ten sonra atılmalıdır. Sürekli 
akışlı ya da batch tipi cihaz 
seçimi mümkündür. Aşağıda kill 
tankları ve otoklavla ilgili örnek 
resimler sunulmuştur.

TESİS KURULUM TAMAM-
LANDIKTAN SONRA TÜM 
TESTLER YAPILIP VALİDAS-
YON, AKREDİTASYON VE 
PERSONEL EĞİTİMİ TAMAM-
LANMADAN KULLANILMA-
MALIDIR. 


