
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 0 AMAÇ 

Doğru kişiden, doğru zamanda, uygun yerden, yeterli miktarda ve doğru numunelerin, uygun numune kabına  
alınmasını sağlamak.  

 

2.0 KAPSAM 
Tüm klinik ve polikliniklerden alınan numunelerin laboratuvara uygun şekilde kabulünü kapsar. 

 

3.0 KISALTMALAR 

FDH: Fethiye Devlet Hastanesi 
 

4.0 SORUMLULAR 

Tüm sağlık çalışanları ve laboratuvar teknisyenleri 
 

5.0 TANIMLAR 
 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

1. Her tüp-numune alma malzemesi için hangi testlerin çalışılacağına ait barkod çıkarılır. Barkodda hasta adı, 

soyadı, servisi, kayıt saati ve tarihi, istenen testlere ait bilgiler bulunur. Barkod, tüplerin etiket i üzerine 
barkodun siyah çizgileri yukarı gelecek şekilde yapıştırılır. Kanlar; hemşireler tarafından testlere uygun 
tüplere alınır. Kanı alan hemşire tarafından HBYS üzerinden kan alma saati okutulur. 

2. Testlere ait barkodlar çıkarılamamışsa test istek formları eksiksiz doldurularak, numunenin üzerinde ad-soyad 
ve numune alma saati ve tarihi olacak şekilde yazılır.  

3. İdrar kültürü örneği için kapaklı idrar bardakları ve 2 adet savlonlu temizlik mendili verilir . Hangi testlerin 
çalışılacağına ait barkod çıkarılır. Bardağın üzerine yapıştırılır. Hastaya, Mikrobiyoloji Laboratuvarı Test 
Rehberinde tariflendiği üzere “orta akım idrar” alma yöntemi tariflenerek lavaboya yönlendirilir.  HBYS 

üzerinden hemşire tarafından numune alma saati işlenir. Testlere ait barkod lar çıkarılamamışsa test istek 
formları eksiksiz doldurularak, numunenin üzerinde ad-soyad ve numune alma saati ve tarihi olacak şekilde 

yazılır ve bu çantaya yerleştirilir.  
4. Gaita numuneleri, kapaklı gaita kapları hastaya verilir. Hangi testlerin çalışılacağına ait barkod çıkarılır.  

Kabın üzerine yapıştırılır. Hasta gaitayı kabın içine aldıktan sonra ağzını kapatır Hemşire tarafından HBYS 

üzerinden numune alma saati işlenir. Testlere ait barkodlar çıkarılamamışsa test istek formları eksiksiz 
doldurularak bu çantaya yerleştirilir.  

5. Balgam kültür örneği için, gerekli barkod çıkarılarak steril kırmızı kapaklı idrar kabının üzerine yapıştırılır. 
Mikrobiyoloji laboratuvarı Test Rehberinde tariflendiği üzere, nasıl balgam örneği alacağı hastaya tariflenir. 
Numune alımı gerçekleştikten sonra, HBYS üzerinden hemşire tarafından numune alma saati işlenir. Testlere 

ait barkodlar çıkarılamamışsa test istek formları eksiksiz doldurularak, numunenin üzerinde ad-soyad ve 
numune alma saati ve tarihi olacak şekilde yazılır ve bu çantaya yerleştirilir.  

6. Bakteriyoloji laboratuvarı diğer kültür örnekleri ( sürüntü, boğaz) için gerekli barkod çıkartılır ve transport 
besi yeri (stuwart) üzerine yapıştırılır. İlgili sağlık personeli tarafından Mikrobiyoloji Laboratuvarı Test 
Rehberi’nde tariflendiği üzere örnek alınır. Numune alımı gerçekleştikten sonra, HBYS üzerinden hemşire 

tarafından numune alma saati işlenir. Testlere ait barkodlar çıkarılamamışsa test istek formları eksiksiz 
doldurularak, numunenin üzerinde ad-soyad ve numune alma saati ve tarihi olacak şekilde yazılır ve bu 

çantaya yerleştirilir.  
7. Numuneler servislerden oda ısısında ve servislerde görevli personel tarafından laboratuvara Numune Taşıma 

Talimatına göre getirilir. BOS örnekleri numune alındıktan sonra hasta başı ekim yapılarak transport edilir, 

diğer testlere ait numuneler numune alındıktan sonra en geç 30 dakika içinde laboratuvara getirilir.  
8. Laboratuvarda mesai saatleri dışında taşıma çantası ve içindeki malzemeler nöbetçi teknisyene teslim edilir. 

Nöbetçi teknisyen tarafından HBYS üzerinden örneği gönderen bölüm,  laboratuvara geliş saatini ve tarihini 
belirlemek için barkod okuyucudan geçirilir.  
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9. Laboratuvara mesai saatleri içinde hem servis hem de poliklinik hastaları için numune kabulü; numune kabul 
birimi görevlisi tarafından barkod okuyucu ile okutmak suretiyle yapılır.  

10. Poliklinik hastaları için; poliklinik sekreteri tarafından barkod çıkartılıp tüplere yapıştırılarak hasta kan alma 
birimine yönlendirilir. Poliklinik hastalarına ait, laboratuvar kan alma bölümünde; kan alma sırasında HBYS 

üzerinden numune alma saati-tarihi işlenir. İdrar, gaita örnekleri için hasta idrarı, gaitası kabın içine aldıktan 
sonra numune kabul görevlisi tarafından HBYS üzerinden numune alma saati işlenir.  

11. Poliklinik ve Servislerde hastanın barkoduna ve/veya istem kağıdına bakılarak yaptıracağı tetkikler için 

Mikrobiyoloji ve Biyokimya test rehberine uygun vakumlu kan tüpleri hazırlanır. (EDTA’lı mor kapaklı, 
siyah kapaklı sitratlı, mavi kapaklı sitratlı, düz biokimya tüpü sarı veya kırmızı kapaklı). Testlerine göre 

uygun tüplere barkotlar yapıştırılır. Barkod tüpün üzerindeki etiketin üzerine siyah barkod çizgileri yukarı 
gelecek şekilde yapıştırılır.  

12. Hasta, numaratörden aldığı sıraya göre kan alma odasına alınır. Kan alınacak kişi ve tüplerdeki isim kontrol 

edilir.  Diurnal değişim gösteren kan testleri için kan alma zamanı önemlidir. Hastanın 10-12 saat aç olduğu 
öğrenilmelidir.  

13. Kan alırken bulaşıcı hastalıklardan korunmak için mutlaka eldiven kullanılmalıdır.  
14. Hasta rahatça oturtulmalı ve kan almadan önce bu pozisyonda kalmalıdır. Kan alınacak kol sağlam bir yere 

dayandırılır ve dirsek bükümünün biraz üstünden turnike bağlanır. Damar iyi gözükmüyorsa kola el 

vasıtasıyla bilekten yukarı hafif masaj yapılır. Turnike bağlanması ile kan alınması arasındaki süre minimum 
olmalıdır. 

15. Büyük yaralı veya hematomlu koldan, mastektomili kadınlarda memenin alındığı taraftaki koldan kan 

alınmamalıdır. 
16. Hastanın kolunu omuzdan bileğe kadar düz uzatması sağlanmalıdır. Kayıt sekreterinden istenen testler için 

uygun sayıda ve türde verilmiş tüplere hastadan ne kadar hacimde kan alınacağı belirlenmeli, uygun iğne 
seçilmelidir. En sık kullanılan iğneler 19-22 numaradır (numara büyüdükçe çap küçülür, normal erişkinde 
genellikle 21 numara iğne tercih edilir).  

17. Uygun ven seçilir. Yetişkinlerde antekubital fossada kalın ve derinin yüzeyine yakın ven te rcih edilir. Elle 
yoklama ven seçimini kolaylaştırır.  

18. İnfüzyon yapılıyorsa infüzyon 5 dakikalığına durdurulmalı ve sonra tercihan diğer koldan kan alınmalıdır  
19. Kan alınacak bölgenin çevresi, %70’lik alkollü pamuk tamponla, dairesel hareketlerle ve kan alma 

bölgesinden dışa doğru temizlenmelidir.  

20. Derinin kendi kendine kuruması beklenmelidir. 
21. Kan alma bölgesinin 10-15 cm üzerinden turnike uygulanır. Turnikenin uzun süre tutulması kanın bileşimini 

belirgin değiştirir. Vene girilmeden önce yumruk açılıp kapatılmamalıdır; bu hareket, plazma potasyum, 
fosfat ve laktat konsantrasyonlarını arttırır.  

22. UYARI ; Venöz Kan Alımında,  her zaman adaptörle vakumlu tüplere kan alımı tercih edilmelidir. 

Enjektörle alınan kanda değerler olumsuz yönde değişmekte ve hemoliz olası lığı artmaktadır.  
23. Damara girildikten sonra kullanılan vakumlu tüplere yeterince kan dolması temin edilir. Damara girildikten 

sonra turnikenin açılması daha iyidir. Önce; istem varsa kan kültür şişelerine (kan aldıktan sonra 8-10 kez alt 
üst edilir)  sonra mavi kapaklı sitratlı koagulasyon tüplerine (kan aldıktan sonra 3-4 kez alt üst edilir), sonra 
siyah kapaklı sedimantasyon tüpüne (kan aldıktan sonra 8-10 kez alt üst edilir), sonra jelli düz biyokimya 

tüpüne (kan aldıktan sonra 5-6 kez alt üst edilir) sonra EDTA’lı tüpe  (kan aldıktan sonra 8-10 kez alt üst 
edilir), kan alınır.  

24. Vakumlu tüpler yeterince kan ile dolduktan sonra iğne çıkarılmalı, kuru pamukla damarın üstüne tazyik 
yapılarak kanama durdurulur. İğne, kesici-delici atık kabına atılır.  

25. Kan alınması esnasında iğnenin girdiği yerin çevresinde herhangi bir şişme oluşursa, bu durum ya iğnenin 

venayı delip geçtiğini, ya da iğne ucunun bir kısmının vena dışında olup kanın dokuya sızdığını işaret eder. 
Bu durumda turnikeyi açıp, iğneyi hemen çıkartmak ve bir pamuk ped ile delinen yere bastırmak gerekir.  

26. Kol ve önkolda kan alınabilecek uygun ven bulunamazsa bilek veya el  venaları, buda mümkün olmazsa  
ayak bileği venasından kan alınmalıdır.  
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27. Hemoliz (eritrositlerin parçalanması)’siz kan almak için dikkat edilmesi gereken kurallar: Enjektör ve 
iğne kuru olmalıdır. Kan alınacak sahanın alkol ile temizlemesi sonrası alkolün kuruması beklenmelidir. Kan 

alma esnasında yumuşak hareket edilmelidir. Kan tüpün kenarından yavaşça akıtılmalı, köpürmesine  engel 
olunmalıdır. 

28. Antikoagulanlı tüp içerisindeki kan yavaşça alt üst edilerek karıştırılmalıdır. 

29. Antikoagulansız tüp saklanmaksızın oda ısısında kendi halinde pıhtılaşmaya bırakılmalıdır (10-15 dak.). 
20. Kan dondurulmamalı, çünkü çözünürken eritrositler hemoliz olurlar.  

21. Kan alma saatleri rutin testler için, mesai saati boyunca, acil testler için tüm gün sürmektedir.  
22. Acil vakalar, ağır özürlü raporu bulunan engelliler, hamileler, 65 yaş üstü yaşlılar, yedi yaşından küçük 

çocuklar, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri, malul ve gaziler kayıt ve kan almada önceliklidir.  
 

Vakumlu Kan Tüpüne Kan Almak İçin 

1. Kan alma tüpü tutucusuna iğnesi vidalanır, 

2. Vene girmek için iğne, kan alınacak venle hizalanmalı ve deriye yaklaşık 15 derecelik açı yapacak şekilde 
venin içine itilmelidir, 

3. İğne yerine yerleştikten sonra tüp, tıpayı delmek ve vakumu boşaltmak amacıyla ileri (adaptöre doğru) 

bastırılmalıdır, 
4. Kan tüpün içine akmaya başladığında iğne hareket ettirilmeden turnike gevşetilmelidir, 

5. Vakum bitinceye kadar tüp doldurulur, sonra tüp adaptörden çekilir ve yerine başka tüp sokulur, 
6. Önce katkı maddesiz tüplere sonra katkı maddeli tüplere kan alınır. Önce; istem varsa kan kültür şişelerine (kan 

aldıktan sonra 8-10 kez alt üst edilir)  sonra mavi kapaklı sitratlı koagulasyon tüplerine (kan aldıktan sonra 3-4 

kez alt üst edilir), sonra siyah kapaklı sedimantasyon tüpüne (kan aldıktan sonra 8-10 kez alt üst edilir), sonra 
jelli düz biyokimya tüpüne (kan aldıktan sonra 5-6 kez alt üst edilir) sonra EDTA’lı tüpe  (kan aldıktan sonra 8-

10 kez alt üst edilir), kan alınır.  
 

 Enjektöre Kan Almak İçin 

1. iğne enjektörün ucuna sıkı bir şekilde yerleştirilir ve iğnenin üzerindeki kapak çıkarılır. 
2. Enjektör ve iğne kan alınacak vene paralel tutulur ve iğne deriye yaklaşık 15 derecelik bir açıyla venin içine 

itilir. 
3. Ven duvarı delinirken ilk anda hissedilen direnç ortadan kalktığında damara girilmiş olunur.  
4. İkinci enjektöre kan alınacaksa, iğne sabit tutularak takılı enjektör nazik fakat çabuk çekilir ve ikinci enjektör 

yerleştirilir, kan almaya devam edilir.  
5. Enjektöre alınmış kan, hemoliz olmaması için, iğne enjektörden uzaklaştırıldıktan sonra, hazırlanmış tüplere 

yavaşça ve tüp kenarından kaydırarak dikkatli bir şekilde aktarılmalıdır.   
6. Tüplerin ağzı kapatılmalı, tüplerin içinde katkı maddesi veya antikoagulan varsa tüpler yavaşça 5-6 kez ters 

çevirerek karıştırılmalıdır. 

7. Kan alma işlemi tamamlandığında, iğne geri çekilir ve sızıntı olmaması için hastaya kuru gazlı bez veya pamuk 
verilerek kan alınan bölgeye bastırması ve kolunu yukarıya doğru tutması söylenir.  

8. Kullanılan ve kirlenen malzemeler uygun atık kaplarına atılır. 

9. Enjektöre alınmış kan, hemoliz olmaması için, iğne çıkarıldıktan sonra yavaşça ve tüp kenarından kaydırarak 
tüpe boşaltılmalıdır.  
 

Kapiller Kan Alınması 

1. Kapiller kan, elin 3., 4. veya 5. parmak ucundan, kulak memesinden, 

2. Kan alınacak bölge %70 izopropanol içinde bekletilmiş gazlı bezle veya %70 alkollu pamukla temizlenir,  
3. Alkolün tamamen buharlaşması beklenir,  

4. Lanset çabuk bir şekilde saplanır. Kesinin derinliği 2,5 mm’yi geçmemelidir, 
5. Parmak, kan alınmasını kolaylaştıracak ve yer çekiminden yararlanılacak şekilde tutulmalıdır, 
6. Kan akışını uyarmak için parmağa masaj yapılmamalıdır, 
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7. Kanın ilk damlası silindikten sonra, ardından açığa çıkan damlalar, bastırılmadan nazik bir şekilde uygun 
tüplere alınır, 

8. Pıhtılaşmayı önlemek için tüp hızlı doldurulmalı, tüpün içine hava kabarcıklarının girmesi önlenmelidir, 
9. Kan, kapiler tüplere kapiler etki ile de alınabilmektedir, 

10. Yeni doğan taramaları için filtre kağıdına kan alma işleminde filtre kağıdı, büyük bir kan damlasına nazikçe 
bastırılır. Kan işaretli dairenin içini dolduruncaya kadar kağıda nüfuz etmesi sağlanır. Emilimin tam olup daireyi  
doldurduğundan emin olduktan sonra bütün daireler doluncaya kadar işlem tekrarlanır. Filtre kağıdı havada 

kurutulur. Siyanozlu, ödemli, iltihaplı veya vazokostriksiyondan dolayı soğuk yerler kapiller kan alma yeri 
olarak seçilmez,  

11.Delme bazen damarlarda spazm oluşturabildiğinden bir süre kanın akması beklenir; yeteri kadar kan akmıyorsa, 
aktif bir hiperemi sağlamak için hafif bir basınç uygulanır,  

12.Örnek alınmadan kanama durmuşsa, kan doku sıvısı ile sulanacağından aynı yerden ikinci bir delme 

yapılmamalıdır.  

 

Arteriyel Kan Alınması 

1. Arter kanını hekim veya tecrübeli bir hemşire almalıdır,  
2. Uygun arter seçimi yapılır. Femoral arterden sızma olasılığı nedeniyle kol bölgesi tercih edilir,  

3. Bölge temizlenir, turnike gerekmez, 
4. Steril eldiven giyilerek damar 2. ve 3. parmaklarla palpe edilir ve iki parmak arasından enjektör dik olarak 

tutularak artere girilir,  

5. Heparinize enjektör kullanılır,  
6. Enjektör, arterin basıncıyla kendi kendine dolar ve hava kalmaz, 

7. Enjektörün iğnesi kıvrılmalı ve buz üzerinde, hava alması engellenerek hızlı bir şekilde laboratuvara 
ulaştırılmalıdır. 
 

KOAGULASYON TESTLERİ İÇİN KAN ALIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  

 Enjektör ile kan alınması durumunda düşük hacimdeki enjektörler kullanılmalıdır,  
 Hava sızdırmamasına dikkat edilmelidir,  

 Kanın enjektör ile alınması durumunda kan enjektör iğnesi çıkartılıp koagülasyon tüpünün kapağı açılarak 
normal bir hızda tüpe aktarılmalıdır,  

 Enjektörden koagülasyon tüpüne kan aktarımı 1 dakika içerisinde tamamlanmalıdır,  
 Turnike uygulamasında, turnike damara girilecek noktadan yaklaşık 7-10 cm yukarıdan uygulanmalı, hasta kolu 

şiddetle sıkılmamalı ve koagülasyon tüpüne kan alımına başlar başlamaz turnike çözülmelidir, 

 Kan alımındaki koagülasyon tüpü 2. sırada olmalıdır. Eğer hastadan alınacak başka kan yoksa ilk tüp herhangi 
bir katkı maddesi içermeyen (EDTA, Heparin, jel v.b) tüp olmalıdır,  

 Kan alımında kullanılan koagülasyon tüpünün üzerindeki işarete kadar alınmalı, fazla ya da az alınan   kan 
hatalı sonuçlara yol açar,  

 Kan tüpe alındıktan sonra 5-6 kez alt üst edilmelidir, çok fazla karıştırma işlemi hemolize yol açar,  

 Hastaya heparin verilen hattan kan alınmamalıdır, bu hatalı yüksek sonuçlara yol açar. Eğer heparin verilen 
hattan kan alınmak zorunda kalınıyorsa hasta damar yoluna 5 ml saline solüsyonu ver ilmeli bundan sonra 

alınan ilk 5 ml kan atılmalı daha sonrasında koagülasyon tüpüne kan alınmalıdır,  
 Kan alındıktan sonra 3500 devirde 15 -20 dakika santrifüj edilmelidir.  
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