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SUNUŞ 

 

Türkiye’de pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektörünün de kendine özgü çözüm bekleyen 

sorunları bulunmaktadır. Hastanelerde tutulacak düzenli kayıtlar, doğru analizler ve sistemli bir 

çalışma ortamı hem hastane personelinin hem de hastaneye başvuran hastaların sorunlarını 

azaltmanın ilk adımıdır. 

Geleceğimizi yönlendiren “Bilişim Teknolojisi” ile hastanelerin sorunlarına çözüm üretebilecek 

yazılım programları kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu noktadan hareketle Can Eroğlu Bilgi 

Sistemleri Ltd. Şti olarak ana hedefimiz, bilişim teknolojisinde meydana gelen ilerlemeleri 

yakından izleyerek, Türkiye’nin sağlık kültürüne ve sağlık kurumlarına uygun Hastane Bilgi 

Yönetim Sistemleri (HBYS) geliştirmektir. 

HBYS adını verdiğimiz yazılım programları kapsamında yer alan finansal ve yönetimsel modüllerle 

hastane yönetiminin, tıbbi modüllerle de sağlık personelinin omuzlarındaki yük hafifletilerek sağlık 

sektörünün sorunlarını en aza indirgemek amaçlanmıştır. Hastane kaynaklarının daha verimli 

kullanımı, hasta memnuniyeti, hizmet kayıplarının en aza indirgenmesi ve karlılığın artırılarak 

hastanenin finansal açıdan güçlü kılınabilmesine olanak verecek nitelikte bir yazılım programıdır. 

Yazılımda, sistem genelinde bilgi gizliliğine ve güvenirliğine önem verilmiş, tek kaynaktan bir kez 

girilen veriler üzerinde denetim sağlanmıştır. Türkçe hazırlanan yazılımda kullanım kolaylığı esas 

alınmıştır. HBYS’nin kullanıcı arayüzünde, ardışık ekranlar arasında ileriye-geriye gidişler veya 

atlamalı geçişler ile en kısa zamanda, en az işlem sayısı amaçlanmıştır. Bu kılavuzda Kan Bankası 

Yönetim Sistemi kullanımınıza sunulmaktadır. 

        

      

            

 

 

 

                Saygılarımızla, 
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KAN BANKASI YÖNETĐM SĐSTEMĐNE GĐRĐŞ
 

Kan Bankası Yönetim Sistemi; hastanede gerçekleştirilen tüm işlemlerin, veri alışveriş yöntemi ile 

çalışmasını sağlayan, tanımlama, istek girişi, onay, işlem görüntüleme, raporlamayı sağlayan, 

istatistiksel işlemleri gerçekleştiren, ortak formatta, manyeti

Bilgi Yönetim Sistemi ile paylaşan yazılım topluluğudur. 

 

 

 

Kan Bankası Yönetim Sistemi’nin amacı; sağlık kurumlarında yaşanan sorunları en aza indirmek, 

etkinlik ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak, gerekli bilgi

kültürünü ve gereksinimlerini belirleyebilmek amacıyla, dünya standartlarındaki teknoloji 

kullanılarak geliştirilmiş hastane yönetimine ait yazılımları kullanıma sunmaktır.

 

Bir işletme ve bir sağlık kurumu bakışının 

hastane işleyişi işlerlik kazanmakta, hem de insan hayatının konu olduğu bu kurumların, hata ve 

risk oranı azaltılmaktadır. Bu anlamda üç temel alanda işlemlerimizi yoğunlaşmaktadır; idari, tıbbi 

ve finansal alan. Bu alanlar; sağlık kurumlarının temel yapı taşlarını oluşturmaktadır. Sistem ile 

Bilgi birikimini, bilimsel 
amaçla 

değerlendirmektir.

Kaçakları en aza 
indirmek,

Performansı arttırmak,

YÖNETĐM SĐSTEMĐNE GĐRĐŞ

Kan Bankası Yönetim Sistemi; hastanede gerçekleştirilen tüm işlemlerin, veri alışveriş yöntemi ile 

çalışmasını sağlayan, tanımlama, istek girişi, onay, işlem görüntüleme, raporlamayı sağlayan, 

istatistiksel işlemleri gerçekleştiren, ortak formatta, manyetik ortamda tuttuğu bilgiyi Laboratuvar 

Bilgi Yönetim Sistemi ile paylaşan yazılım topluluğudur.  

Kan Bankası Yönetim Sistemi’nin amacı; sağlık kurumlarında yaşanan sorunları en aza indirmek, 

etkinlik ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak, gerekli bilgi paylaşımını sağlamak, bölgenin sağlık 

kültürünü ve gereksinimlerini belirleyebilmek amacıyla, dünya standartlarındaki teknoloji 

kullanılarak geliştirilmiş hastane yönetimine ait yazılımları kullanıma sunmaktır.

Bir işletme ve bir sağlık kurumu bakışının iç içe yansıtıldığı Kan Bankası Yönetim Sistemi’nde, hem 

hastane işleyişi işlerlik kazanmakta, hem de insan hayatının konu olduğu bu kurumların, hata ve 

risk oranı azaltılmaktadır. Bu anlamda üç temel alanda işlemlerimizi yoğunlaşmaktadır; idari, tıbbi 

finansal alan. Bu alanlar; sağlık kurumlarının temel yapı taşlarını oluşturmaktadır. Sistem ile 

Bilgiyi güvenli bir 
ortamda saklamak,

Doğru bilgiye, hızla 
ulaşmak,

İş akışını kolaylaştırmak,

Hastane Bilgi Yönetimi 
Sistemimizin Amacı;

Bilgi birikimini, bilimsel 

Kaçakları en aza 
indirmek,

Sistemi aslına uygun 
olarak çalıştırmak,
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YÖNETĐM SĐSTEMĐNE GĐRĐŞ 

Kan Bankası Yönetim Sistemi; hastanede gerçekleştirilen tüm işlemlerin, veri alışveriş yöntemi ile 

çalışmasını sağlayan, tanımlama, istek girişi, onay, işlem görüntüleme, raporlamayı sağlayan, 

k ortamda tuttuğu bilgiyi Laboratuvar 

 

Kan Bankası Yönetim Sistemi’nin amacı; sağlık kurumlarında yaşanan sorunları en aza indirmek, 

paylaşımını sağlamak, bölgenin sağlık 

kültürünü ve gereksinimlerini belirleyebilmek amacıyla, dünya standartlarındaki teknoloji 

kullanılarak geliştirilmiş hastane yönetimine ait yazılımları kullanıma sunmaktır. 

iç içe yansıtıldığı Kan Bankası Yönetim Sistemi’nde, hem 

hastane işleyişi işlerlik kazanmakta, hem de insan hayatının konu olduğu bu kurumların, hata ve 

risk oranı azaltılmaktadır. Bu anlamda üç temel alanda işlemlerimizi yoğunlaşmaktadır; idari, tıbbi 

finansal alan. Bu alanlar; sağlık kurumlarının temel yapı taşlarını oluşturmaktadır. Sistem ile 

Doğru bilgiye, hızla 
ulaşmak,

İş akışını kolaylaştırmak,

Sistemi aslına uygun 
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hem tüm bu alanların konu olduğu işlemler hızlı ve kolay yapılabilmekte, hem de aralarındaki 

ilişkilerin rahatça takip edilerek kurumun kayıpları en aza indirilmektedir.  

Kan Bankası Yönetimi Sistemimizin Sağladıkları; 

 Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ile çift yönlü doğru ve hızlı bilgi alış verişi, 

 Yetki bazında modül çalışma, 

 Eksik veya hatalı örnek işlemlerinin engellenmesi, örneği gelmeyen istemlerin gözlenmesi 

imkanı, 

 Geçmişe ait otomasyonda tutulan bilgiye kolay ulaşım, 

 Çeşitli sorgulamalarla, mali tutarsızlıklarda sebebin kolayca bulma, kaçakları engelleme, 

 Hasta bilgilerine direkt, etkin, güvenli ve hızlı olarak erişim, 

 Hastalar için ( ayaktan tedavi ve yatan ), tüm hasta işlemleri ve hastaya ait tüm istatistiksel 

değerlendirmelerin yapılabilmesi, 

 Hastanın tüm kayıtlarının tek bir “Dosya No” su altında toplayarak tıbbi ve mali arşivlemenin 

gerçekleşmesi için temel oluşturma imkanı, 

 Gerek lokal gerekse uluslararası hastalık kodlama sistemine uygunluk sağlar. 

 Poliklinik ve kliniklerden tüm laboratuarlara direkt tetkik isteğinde bulunulur. 

 Mevcut LIS Sistemiyle çift yönlü bağlantı sağlar. 

 Arşiv ile entegre bir randevu sistemi oluşturulur. 

 Masraflar faturalandırılır, masraf ve denetleme kontrolü yapılır. 

 Faturalama sistemi muhasebe sistemi ile entegre olarak çalışır. 

 Sistem log’larının detaylı incelenme imkanı vardır. 

 Hastane için gerek duyulan tüm vezne işlemleri gerçekleştirilir. 

 Değişik kriterlere göre sorgulama imkanı sağlar. 

 Çok yönlü raporlama olanağı vardır. 

 Tüm işlemler evraksız gerçekleştirilir. 
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HBYS’nin bazı özellikleri şunlardır: 

 

 Yazılımda, sistem genelinde bilgi gizliliğine ve güvenirliğine önem verilmiş, tek kaynaktan bir 

kez girilen veriler üzerinde denetim sağlanmıştır. 

 Türkçe hazırlanan yazılımda kullanım kolaylığı esas alınmıştır. HBYS’nin kullanıcı arayüzünde, 

ardışık ekranlar arasında ileriye-geriye gidişler veya atlamalı geçişler için en kısa zaman ve en 

az işlem sayısı amaçlanmıştır. 

 Yazılım gerekli olan aralık ve tutarlılık kontrolünü yaparak hataları kendisi düzeltmektedir. 

Hatalı veri girişlerinde, kullanıcıya otomatik seçenekler sunularak hatanın kısa sürede 

düzeltilmesi sağlanmıştır. 

 Birden çok bilgi alanı içeren ekranlarda, hatalı girişin engellenmesi için kullanıcının, her bir 

alandan önceki ve sonraki alanlara geçebilmesi ve kaydın bütün alanlar girilip test edildikten 

sonra, kullanıcının onaylaması ile işleme alınması olanaklı kılınmıştır. 

 Formatı önceden hazırlanmış raporlar, menülerden seçilerek kolayca hazırlanabilmektedir. 

Üretilen raporlar amaca uygun, kolay anlaşılır özelliktedir. Kullanıcı; hazırlanan raporu ekranda 

görme, rapor hazırlama aşamalarında geri/ileri gitme ya da iptal etme olanaklarına sahiptir. 

 Her terminal ve kullanıcının kullanacağı yazıcılar dinamik olarak tasarlanmış ve kullanıcının 

tanımlı olduğu yazıcıdan döküm alması sağlanmıştır. 
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KAN BANKASI YÖNETĐM SĐSTEMĐ MENÜLERĐ 
Şekil 1. ’de görüldüğü gibi Kan Bankası Yönetim Sistemi dört menüden oluşmaktadır. Sistemin ilk 

menüsü olan Referanslar menüsünde, tüm tanımlama ve atamaların yapılmasını sağlayan formlar, 

ikinci menü olan Đşlemler menüsünde, istem ve sonuçların kabul, kontrol ve onay işlemlerinin 

uygulanıp, takip edilmesini sağlayan formlar yer almaktadır. Sorgular menüsünde bulunan formlar 

sayesinde sistemde yer alan, tahlil/test ve kan ürünü kriterlerine göre olan bilgilerin sonuca yönelik 

raporlarının alınması sağlanır. Son olarak Log Sorguları menüsünde sistemde gerçekleştirilen 

bütün işlem bilgilerine kolay ve çabuk ulaşmayı sağlayan formlar yer almaktadır. Bu kılavuzda 

bütün menülerde yer alan formların özellikleri ve kullanımları anlatılmaktadır.  

 

Şekil 1. Kan Bankası Form Hiyerarşisi 

 
 

 

 

 

 

 

  



BÖLÜM. 1 – REFERANSLAR MENÜSÜ
Kan Bankası Yönetim Sisteminin ilk menüsü 

yardımıyla sisteme tanımlamalar ve sistem ayarlama işlemleri gerçekleştirilmektedir. Menü 

içerisinde, Şekil 2.’de görüntülendiği gibi 

     

Şekil 

 

Şimdi Referanslar menüsünde bulunan formların işleyişini inceleyelim.

 

Barkod Dizyan

Kan Ürünleri 
Tanımlama

REFERANSLAR MENÜSÜ 
Yönetim Sisteminin ilk menüsü Referanslar menüsüdür. Referanslar menüsü 

yardımıyla sisteme tanımlamalar ve sistem ayarlama işlemleri gerçekleştirilmektedir. Menü 

.’de görüntülendiği gibi 5 formdan oluşmaktadır. 

Şekil 2. Referanslar Menüsü Form Hiyerarşisi 

Şimdi Referanslar menüsünde bulunan formların işleyişini inceleyelim. 

REFERANSLAR ALT 
MENÜLERİ

Ayarlar

Kan Grubu Girişi

Donör Soru 
Tanımlama

Kan Ürünleri 
Tanımlama
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Referanslar menüsü 

yardımıyla sisteme tanımlamalar ve sistem ayarlama işlemleri gerçekleştirilmektedir. Menü kendi 

 

Kan Grubu Girişi
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1) Ayarlar 

Referanslar menüsünün ilk formu Ayarlar formudur. Ayarlar formu; kurumun isteğine göre 

değişen modülün işleyişini etkileyen formdur. Ayarlarla ilgili tüm işlemler bu formda yapılmaktadır. 

 

Şekil 3. Ayarlar Formu 

Şekil 3.’de görüntülenen Ayarlar formu; 

 99 maddelik bir form olup Adı, Değeri ve Açıklama isimli üç sütundan oluşmaktadır. Değeri 

sütünuna girilen 1/0 değerleri ilgili alanın sistem içerisinde aktif/pasif olması durumunu 

sağlamaktadır. Đlgili alanın değeri sütünu seçilip F5 ile değeri değiştirilebilmektedir. Yaplıan 

değişiklikleri kaydetmek için formda bulunan Kaydet butonuna, iptal etmek için de Temizle 

butonuna tıklanır. 
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2) Kan Grubu Girişi 
Referanslar menüsünün ikinci formu Kan Grubu Girişi formudur. Bu form, görüntülenecek kan 

gruplarını, sisteme tanımlama işlemi için kullanılmaktadır. 

 

Şekil 4. Kan Grubu Girişi Formu 

Şekil 4.’ de görüntülenen Kan Grubu Girişi formunda; 

1 numaralı alan, kan grubu tanımlama işleminin yapıldığı alandır. Kan Grubu No kutusunda F8 

fonksiyon tuşu yardımıyla yeni bir kan grubu nosu 

otomatik olarak alınır. Kan Grubu kutusuna kan grubu 

ismi yazılır. Tanımı yapılan kan grubunun sistemde 

görünüp görünmeyeceği aktiflik alanının 

işaretlenmesiyle ayarlanmaktadır.  

2 numaralı alanda, sisteme tanımlanan kan grubu 

listesi görüntülenmektedir. 

3 numaralı alanda işlem düğmeleri yer almaktadır.  

 

 

 

Dikkat:  

Tanımlanan Kan Grubunun 

Sistemde kullanılabilmesi için Aktif 

olması gerekmektedir. 
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3) Donör Soru Tanımlama 
Referanslar menüsünün üçüncü formu Donör Soru Tanımlama formudur. Bu formda; kan verecek 

donör adayına yöneltilecek soruların tanımlanması yapılmaktadır. Bu formda Kızılay tarafından 

hazırlanmış 33 sabit tanım bulunmaktadır. Bu tanımların değiştirilmesi yada Donör Bilgi 

Formu’nda görüntülenip görüntülenmeyeceği bu form üzerinden ayarlanmaktadır. 

 

Şekil 5. Donör Soru Tanımlama Formu 

Şekil 5.’ de görüntülenen Donör Soru Tanımlama formunda; 

 1 numaralı alan, yeni bir donör sorusu tanımlanmak istendiğinde, özelliklerin yazılması gereken 

alanların bulunduğu bölümdür. Donör Soru No kutusuna F8 fonksiyon tuşuna tıklayarak 

sistemden yeni bir donör soru nosu alınır. Sıra No kutusuna, sorunun listedeki sırası yazılır. Soru 

kutusuna, sorulacak soru metni yazılır. Cevap açılır listesinden ilgili soruyu cevaplayacak şekilde, 

durumlardan “Evet” ya da “Hayır” seçeneklerinden uygun olan seçilir. Önem kutucuğu, ilgili 

tanımlanın önemli/önemsiz olma durumunu belirtmektedir. Aktif kutusu seçili olduğu sürece, ilgili 

tanımlama kullanılmaktadır. 

2 numaralı alanda, tanımlanan donör soru listesi görüntülenmektedir. 

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.   
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4) Kan Ürünleri Tanımlama 
Referanslar menüsünün dördüncü formu Kan Ürünleri Tanımlama formudur. Bu form, sistemde 

kullanılacak kan ürünleri tanımlarının yapılması için kullanılmaktadır.  

 

Şekil 6. Kan Ürünleri Tanımlama Formu 

Şekil 6.’da görüntülenen Kan Ürünleri Tanımlama formunda; 

1 numaralı alanda, tanımlanacak kan ürünü için ID, Detay Kodu ve Resmi Kodu alanları 

girilmesi zorunlu alanlardır. ID bilinmediği durumlarda imleç ID kutusundayken, klavyeden F2 

fonksiyon tuşuna tıklayarak Şekil 7.’de görüntülenen Kan Ürünleri No Yardım ekranından, Ara 

düğmesi ile kan ürünü ID’si bulunabilmektedir. Yine aynı şekilde Detay Kodu bilinmediği 

durumlarda imleç Detay Kodu kutusundayken, klavyeden F2 fonksiyon tuşuna tıklayarak Detay 

Kodu Yardım ekranından, Ara düğmesi ile kan ürünü Detay Kodu bulunabilmektedir. 
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Şekil 7. Kan Ürünleri No Yardım Formu 

Şekil 7.’de görüntülenen Kan Ürünleri No Yardım formunda; 

1 numaralı alanda, görüntülenen kriterlerden herhangi bir alan yazılarak Ara düğmesi ile kod 

bulma işlemi gerçekleştirilebileceği gibi hiçbir kriter yazmadan direkt Ara düğmesine tıklayarak da 

tüm kodların listelenmesi sağlanabilmektedir. 

2 numaralı alanda, aranan kritere göre kan ürünleri listesi görüntülenmektedir. 

3 numaralı alanda ,işlem düğmeleri yer almaktadır.  

Kan Ürünleri No Yardım formunda; 

2 numaralı alanda, tanımlanan kan ürününün hangi işlemlere tabi tutulacağı, ilgili alanlar seçilerek 

belirtilir. Tanımlanan ürünün Default CC kutusuna, varsayılan CC değeri girilir. Ömrü (Gün) 

kutusuna ürünün saklanma süresi gün olarak yazılır ve varsa ürünün açıklaması Açıklama 

kutusuna yazılır. 

3 numaralı alan, tanımlanan kan ürününün hangi kan ürünleriyle elde edilebileceğinin belirtildiği 

kısımdır. Bağlı Ürünler tanımlama işlemi; Grup Ürünleri listesinden seçme işlemi sonrasında 

geçiş düğmesine tıklayarak gerçekleştirilir.  

4 numaralı alan, tanımlanan kan ürünü ya da tetkikle birlikte, hangi işlemlerin hasta hesabına 

otomatik olarak düşeceğinin belirtildiği alandır. Bağlı Olan Birleşik Đşlemler tanımlama işlemi; 

Bağlı Olamayan Birleşik Đşlemler listesinden seçme işlemi sonrasında, geçiş düğmesine 

tıklayarak gerçekleştirilir.   

5 numaralı alan, tetkik detaylarının girildiği alandır. 

6 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  
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5) Barkod Dizayn 
Referanslar menüsünün beşinci formu Barkod Dizayn formudur. Kurumda kullanılmak istenen 

barkod dizaynları, bu form üzerinden gerçekleştirilir.   

 

 Şekil 8. Barkod Dizayn Formu 

Şekil 8.’de görüntülenen Barkod Dizayn formunda; 

1 numaralı alanda, borkod üzerindeki etiket ve görsel bileşenlerin tanımlandığı alandır.  

2 numaralı alanda, barkod üzerinde yer alacak metin özellikleri ve parametrik kodun tanımlandığı 

alandır.  

3 numaralı alanda tasarım detayları alanı görüntülenmektedir. Bu alanda; tasarımı yapılan 

barkodun önizlemesi yapılmaktadır 

  



BÖLÜM. 2 – ĐŞLEMLER
Kan Bankası Yönetim Sisteminin 

girişinden, kan girişi, tarama testleri,

dahil, stok, rezervasyon ve imha

sağlayan formlar bulunmaktadır.

Đşlemler menüsü kendi içerisinde 

     

Şekil 

 

 

  

Ürün 
Hazırlama 
İşlemleri 

İmha 
İşlemi

Stok -
Admin

Hasta -
Donör 
Takip

Donör 
Reaksiyon

Terapotik 
Reaksiyon

Aferez

ĐŞLEMLER MENÜSÜ 
Yönetim Sisteminin ikinci menüsü Đşlemler menüsüdür. Đşlemler menüsünde;

girişinden, kan girişi, tarama testleri, ürün hazırlama, cross işlemleri, donör ve aferez

dahil, stok, rezervasyon ve imha işlemlerine  kadar yapılan tüm işlemlerin gerçekleştrilmesini 

sağlayan formlar bulunmaktadır. 

kendi içerisinde Şekil 9.’da görüntülendiği gibi 20 formdan oluşmaktadır.

Şekil 9. Đşlemler Menüsü Form Hiyerarşisi 

 

İŞLEMLER ALT 
MENÜLERİ

Donör
Kan 

Bankası 
İstem 
Girişi

Kan Girişi

Rezervasyo
n Uzatma / 

İptal

Çıkış 
İşlemiİade 

İşlemi

Işın & 
Filtre & 
Yıkama

Zayi 
Malzeme
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Đşlemler menüsünde; istem 

donör ve aferez işlemleri 

kadar yapılan tüm işlemlerin gerçekleştrilmesini 

formdan oluşmaktadır. 

 

Kan Girişi

Tarama 
Testi 

Sonuç

Tetkik 
İşlemleri

Cross 
İşlemleri

Stok & 
Rezervasy

on 
İşlemleri

Tetkik 
İşlemleri

Rezervasyo
n Uzatma / 
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1) Donör 

Đşlemler menüsünün ilk menüsu Donör menüsüdür. Gelen bütün donörler programda sırasıyla şu 

aşamalardan geçmelidir. 

Donör girişi (donör bilgilerinin girildiği form) 

Donör bilgi formu (donöre sorulan 33 sorunun ve cevaplarının verildiği form)  

Donör fizik incelemesi (nabız, tansiyon, ağırlık, boy, HCT, HGB gibi bilgilerin girildiği form) 

Kan girişi / Aferez donörü ise Aferez kan girişi (Kan seri numarasının alındığı form) 

a) Donör Girişi 

Donör menüsünün ilk formu Donör Girişi formudur. Donör Girişi formu; kan verecek donörün 

kişisel bilgilerinin girilerek sisteme kaydının yapıldığı bölümdür. Girişi yapılan donörün Donör Bilgi 

Formu ve Donör Fizik Đnceleme formlarının doldurulması sonucunda kan vermeye uygun olup 

olmadığı da Donör Girişi formunda görüntülenmektedir. 

 

 

Şekil 10. Donör Girişi Formu 
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Şekil 10.’da görüntülenen Donör Girişi formunda ; 

1 numaralı alan, donörün kişisel bilgilerinin girildiği alandır. Donör ilk kez geliyorsa imleç Donör 

No kutusundayken, F8 fonksiyon tuşu ile yeni bir Donör No alınarak, ilgili alanlara gerekli bilgiler 

girilir. Kaydı bulunan donör için Donör No bilinmediği durumlarda, imleç Donör No 

kutusundayken, klavyeden F2 fonksiyon tuşuna tıklayarak, Donör No Yardım ekranından, Ara 

düğmesi ile Donör No bulunabilmektedir. 

2 numaralı alan, ilgili donörün, kurumda daha önce gerçekleştirilen kan verme işlemlerinin 

listelendiği alandır. Bu alan, HBS – hepatit, HCV – Hepatit C, HIV – Aids, VDRL – Eliza testlerinin 

sonuçlarını göstermektedir. Đlgili alanların bu formda görüntülenmesi, Referanslar menüsü altında 

yer alan ayarlar formundaki ilgili parametreye bağlı olarak değiştirilebilmektedir.  

 

3 numaralı alan, Donör Bilgi formu sonuçlarının ve Donör Fizik Đnceleme durumunun gösterildiği, 

sonuç olarak ilgili donörün kan vermeye uygunluk bilgisinin görüntülendiği alandır. 

4 numaralı alanda, donörden alınan kanın tabi tutulduğu işlem bilgileri görüntülenmektedir. 

Sırasıyla K.Gb.- Kan Grubu belirlenme, CBC - Donör Fizik Đnceleme yapılma, Torba – kanın 

torbalanması, Cross – Crosslama yapılma, Eliza – Eliza testlerinin yapılma durumlarını 

göstermektedir.  
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b) Donör Bilgi Formu 

Donör menüsünün ikinci formu Donör Bilgi Formu’dur. Donör Bilgi formu; donöre yöneltilen, 

kızılayın oluşturduğu 33 soruluk değerlendirme formudur. Bütün cevaplar, varsayılan olarak 

“uygun” şeklinde ayarlanmıştır. Formda yer alan sorulardan herhangi biri olumsuz ise işlemlere 

devam edilememektedir. Değerlendirme testinin sonuçları, Donör Girişi ekranında 

görüntülenmektedir. 

 

Şekil 11. Donör Bilgi Formu 

Şekil 11.’de görüntülenen Donör Bilgi formunda ; 

1 numaralı alanda,yeni bir Bilgi Form No almak için imleç Bilgi Form No kutusundayken, F8 

fonksiyon tuşu ile yeni bir Bilgi Form No alınır. Bilgi formu kesinleştirilmiş donör için imleç Bilgi 

Form No kutusundayken, klavyeden F2 fonksiyon tuşuna tıklayarak Bilgi Form No Yardım 

ekranından, Ara düğmesi ile Bilgi Form No bulunabilmektedir. Donör No bulmak için imleç 

Donör No kutusundayken, klavyeden F2 fonksiyon tuşuna tıklayarak Donör No Yardım 

ekranından, Ara düğmesi ile Donör No bulunabilmektedir. 

2 numaralı alanda, ilgili donöre yöneltilecek soru listesi görüntülenmektedir.  

3 numaralı alanda ,işlem düğmeleri yer almaktadır.       
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c) Donör Fizik Đnceleme 

Donör menüsünün üçüncü formu Donör Fizik Đnceleme formu’dur. Bu form; donörden alınan 

kan örneği değerlerinin, ölçülüp kaydedildiği ve bu değerler sonucu, donörden kan alınabilme 

durumunun kesinleştirildiği formdur. 

 

Şekil 12. Donör Fizik Đnceleme Formu 

Şekil 12.’de görüntülenen Donör Fizik Đnceleme formunda ; 

1 numaralı alanda, yeni bir Fizik Đnceleme No almak için imleç Fizik Đnceleme No 

kutusundayken F8 fonksiyon tuşu ile yeni bir Fizik Đnceleme No alınır. Donör No kutusundayken, 

klavyeden F2 fonksiyon tuşuna tıklayarak Donör No Yardım ekranından, Ara düğmesi Donör 

No bulunabilmektedir. Fiziki incelemesi yapılan donörün bilgileri formda bulunan diğer alanlara 

doldurularak, bu değerlere göre Sonuç açılır listesinden “KAN VEREBĐLĐR” ya da “KAN VEREMEZ” 

sonuçlarından biri seçilir. Olumsuz sonuçlarda Red Nedeni açılır listesinden, red nedeni seçimi 

yapılarak, açıklama kutusuna, ilgili kan örneği ya da donör hakkında açıklama yapılabilmektedir. 

2 numaralı alanda, fiziki incelemesi henüz yapılmayan donör listesi görüntülenmektedir.  

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır. Geri Al düğmesi, seçili işlemi iptal etmek için 

kullanılmaktadır. Đlgili işlem üzerinde değişiklik yapmak için Geri Al düğmesi tıklayıp gerekli 

düzenlemeler yapıldıktan sonra Kaydet düğmesine tıklayarak, güncelleme işlemi gerçekleştirilir. 
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2) Kan Bankası Đstem Girişi 

Đşlemler menüsünün ikinci formu, Kan Bankası Đstem Girişi formudur. Yeni bir istem 

numarasıyla, hasta bilgilerini girerek, hastaya ürün/tetkik istemini gerçekleştirmek için 

kullanılmaktadır.  

 

 

Şekil 13. Kan Bankası Đstem Girişi Formu 

Şekil 13’de görüntülenen Kan Bankası Đstem Girişi formunda;  

1 numaralı alanda, yeni bir Đstem  No almak için imleç Đstem No kutusundayken, F8 fonksiyon 

tuşu ile yeni bir Đstem No alınır. Dosya No kutusundayken, klavyeden F2 fonksiyon tuşuna 

tıklayarak, Dosya No Yardım ekranından, Ara 

düğmesi yardımıyla Dosya No bulunabilmektedir.  

2 numaralı alan, ilgili hastaya, ürün/tetkik 

istemlerinin seçildiği alandır. Bu alanda, yeşil renkler 

kan ürünlerini, mavi/yeşil renkler aferez kan ürünlerini, 

gri renkler tetkikleri göstermektedir.  

3 numaralı alanda, hastanın öyküsü 

görüntülenmektedir. 

Đpucu: istem değiştirme 

2 saat içerisinde, Kan Bankası 

Đstem Girişi formundan değişiklik 

yapılabilmektedir. Đki saat 

sonrasındaki değişiklikler,  Đstem 

Kabul  formundan yapılmaktadır. 
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4 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.       

 

  

 

 

 

 

  

Dikkat: istem  

Aynı hastaya, 24 saat içerisinde 

ikinci istem yapılınca, uyarı ekranı 

görüntülenmektedir. 
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3)  Đstem Kabul 

Đşlemler menüsünün üçüncü formu, Đstem Kabul formudur. Đstem girişi sonrasındaki aşama, 

istemin kabul edilmesi aşamasıdır. Bu aşama, referanslar / ayarlar formundaki ilgili değerlere bağlı 

olarak değişiklik göstermektedir. Bu formda, Đstem kabul var mı sorusunun değeri 0 (sıfır) ise 

yapılan istem direkt kesinleşmektedir. Değeri 1 ise yapılan istemlerin, istem kabul formundan 

kesinleştirilmesi gerekmektedir. Bu form, yapılan  istemler üzerinde değişiklik yapma ya da iptal 

etme işlemleri için kullanılmaktadır. 

 
Şekil 14. Đstem Kabul Formu 

Şekil 14.’de görüntülenen Đstem Kabul formunda;  

1 numaralı alanda, yeni bir Đstem No almak için imleç Đstem No kutusundayken, F8 fonksiyon 

tuşu ile yeni bir Đstem No alınır. Dosya No kutusundayken, klavyeden F2 fonksiyon tuşuna 

tıklayarak Dosya No Yardım ekranından, Ara düğmesi yardımıyla Dosya No bulunabilmektedir.  

2 numaralı alan, ilgili hastaya ürün/tetkik istemlerinin görüntülendiği alandır. Bu alanda, yeşil 

renkler kan ürünlerini, mavi/yeşil renkler aferez kan ürünlerini, gri renkler tetkikleri 

göstermektedir.  

3 numaralı alanda, hastanın öyküsü görüntülenmektedir. 

4 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.       
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4) Kan Girişi 

Đşlemler menüsünün dördüncü formu, Kan Girişi formudur. Kan ürünlerinin seri numarası ile 

sisteme kaydedilmesi, bu form ile yapılmaktadır. Kan Girişi formu; iki amaçla kullanılmaktadır. Bu 

amaçlar; Donörden alınan kan ürünlerinin ve kızılaydan gelen kan ürünlerinin sisteme 

kaydedilmesidir. 

 

Şekil 15. Kan Girişi Formu 

Şekil 15.’de görüntülenen Kan Girişi formunda;  

1 numaralı alanda, yeni bir Kan Seri  No almak için imleç Đstem No kutusundayken, F8 

fonksiyon tuşu ile yeni bir Kan Seri No alınır. Donör No kutusundayken, klavyeden F2 fonksiyon 

tuşuna tıklayarak, Donör No Yardım ekranından, Ara düğmesi yardımıyla Donör No 

bulunabilmektedir. Bu alanda bulunan Torba Durumunda, Normal dışında bir durum seçili ise yeni 

bir seri numarası ile sisteme kayıt yapılır. Ancak bu seri numarası ile sistemde işlem yapılamaz. 

Sadece istatistik verisi olarak kullanılabilir. Açıklama kısmına Kızılay’dan gelen kan ürününün seri 

numarası yazılabilir. Bu sayede sorgulamalarda görüntülenebilir. 

2 numaralı alanda, girişi yapılan kan ürününün hasta ile ilişkilendirilmesi yapılmaktadır. Hasta 

Dosya No ve Başvuru No girilerek, ilişkilendirme işlemi yapılabilmektedir.  

3 numaralı alanda, girişi yapılan kan ürünün, tür seçimleri yapılmaktadır. Varsayılan olarak seçili 

ürünlerden farklı ürün seçimi yapılacaksa, seçimlerin tamamı kaldırılarak, istenilen seçim 
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yapılabilmektedir. Yeşil renkli alanlar, seçilebilecek ürünleri 

göstermektedir. Seçimi yapılan ürün, mavi renk ile 

gösterilmektedir.  

Kan ürünün son kullanma tarihi,  bu alanda bulunan 

S.K.Tarihi kısmında belirtilmektedir. Kızılay’dan gelen kan 

ürünün üzerinde yazan son kullanma tarihi, bu kısımda 

belirtilmelidir.  Son kullanma tarihi, kullanıcı tarafından manuel olarak değiştirilebilmektedir. 

 

4 numaralı alanda, kan alımı yapılmamış donör  listesi görüntülenmektedir. Donör hasta yakını 

ise 2 numaralı alanda, hasta ilişkilendirme işlemi yapılabileceği gibi Hasta Đşlem Paneli yardımı ile 

de ilişkilendirme yapılabilmektedir.  Bu alanda fare ile sağ tıklayarak sorgulama işlemi 

gerçekleştirilir. 

 

Girişi yapılan kan ürününün sistemde görünmesi için öncelikle  kan grubunun belirlenmesi ve 

sisteme kaydı yapılması gerekmektedir. Daha sonra Tarama Testi formundaki bütün sonuçların 

Negatif (-) olması ile kan ürünü stoğa girmektedir. 

 

  

Bilgi:Son Kullanma Tarihi 

gun.ay.yıl formatında 

yazılması gerekmektedir 



5) Tarama Test

Đşlemler menüsünün beşinci formu

kan gurubu belirlenmiş kan ürünlerinin

yapıldığı formdur. 

Tüm sonuçların negatif olması sonucunda kan ürünü stoğa geçmektedir.

Şekil 16.’da görüntülenen Tarama

1 numaralı alanda, tarama testi yapılmayan donör bilgileri görüntülenmektedir

alanda ki Tarama Testi Yapılmayanlar düğmesi yardımı ile yada 

klavyeden F2 fonksiyon tuşuna tı

yardımıyla Kan Seri No bulunabilmektedir.

4 numaralı alanda bulunan 

yapılmayanlar formu görüntülenebilmektedir.

Testi Sonuç 

Đşlemler menüsünün beşinci formu, Tarama Testi Sonuç  formudur. Tarama Testi Sonucu formu;

an gurubu belirlenmiş kan ürünlerinin,  stoğa geçmesi için uygulanması zorunlu test girişlerinin 

Tüm sonuçların negatif olması sonucunda kan ürünü stoğa geçmektedir. 

Şekil 16. Tarama Testi Sonuç  

Tarama Testi Sonuç formunda;  

tarama testi yapılmayan donör bilgileri görüntülenmektedir

alanda ki Tarama Testi Yapılmayanlar düğmesi yardımı ile yada Kan Seri No

fonksiyon tuşuna tıklayarak, Kan Đşlem Seri  No Yardım ekranından

bulunabilmektedir. 

alanda bulunan tarama tasti yapılmayanlar düğmesi ile tarama testi 

yapılmayanlar formu görüntülenebilmektedir. 
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ma Testi Sonucu formu; 

stoğa geçmesi için uygulanması zorunlu test girişlerinin 

 

tarama testi yapılmayan donör bilgileri görüntülenmektedir.  4 numaralı 

Kan Seri No kutusundayken, 

ekranından, Ara düğmesi 

tarama tasti yapılmayanlar düğmesi ile tarama testi 



Şekil 17.’de görüntülenen Tarama

1 numaralı alanda, tarama testi yapılmayan donör listesi görüntülenmektedir. Bu alana sağ 

tıklayarak, kritere göre listeleme yapılabilmektedir. 

2 numaralı alanda, listeleme kriterleri görünlütenmektedir. Default olarak Tarama Test Đşlemi 

Bitmemişler seçili durumdadır. 

Ana formda; 

2 numaralı alanda, tarama testi yapılacak olan Kan ürünlerinin

görüntülenmektedir. 

3 numaralı alanda, tarama testi sonuçları belirtilmektedir.

gelmektedir. Bu alandaki herhangi

olmadığını göstermektedir. 

4 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.

  

 

Şekil 17. Tarama Testi Yapılmayanlar  

Tarama Testi Yapılmayanlar formunda;  

tarama testi yapılmayan donör listesi görüntülenmektedir. Bu alana sağ 

kritere göre listeleme yapılabilmektedir.  

listeleme kriterleri görünlütenmektedir. Default olarak Tarama Test Đşlemi 

tarama testi yapılacak olan Kan ürünlerinin, adı ve son kullanma tarihleri 

tarama testi sonuçları belirtilmektedir. Default olarak, 

gelmektedir. Bu alandaki herhangi bir sonucun pozitif (+) olması, kan ürününün kullanıma uygun 

da, işlem düğmeleri yer almaktadır.       
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tarama testi yapılmayan donör listesi görüntülenmektedir. Bu alana sağ 

listeleme kriterleri görünlütenmektedir. Default olarak Tarama Test Đşlemi 

adı ve son kullanma tarihleri 

 tamamı negatif (-) 

kan ürününün kullanıma uygun 
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6) Tetkik Đşlemleri 

Đşlemler menüsünün altıncı formu Tetkik Đşlemleri formudur.  Bu form; Hasta için istenen kan 

bankası tetkik sonuçlarının girildiği formdur.  Hastaya ve Donöre olmak üzere iki sekmeden 

oluşmaktadır. Sekmeler seçildikçe, hareketli panel değişmektedir.  

  

Şekil 18. Hasta Đstem Paneli - Hastaya  

 

Hasta işlem paneline sağ tıklayarak, seçilen kritere göre yada Hasta Adı kutusuna hasta adının ilk 

4 (dört) harfi girilerek de hasta seçim işlemi gerçekleştirilebilmektedir.  

Şekil 18.’de görüntülenen Hasta Đşlem Paneli formunda;  

1 numaralı alanda, ilgili hastanın bilgileri görüntülenmektedir.  
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2 numaralı alanda, seçilen kritere göre hasta listesi görüntülenmektedir.  

3 numaralı alanda, hasta için istenen ürün listesi listelenmektedir. 

4 numaralı alanda, hasta için istenen tetkik listesi yer almaktadır.       

 

Şekil 19. Tetkik Đşlemleri - Hastaya  

Şekil 19.’da görüntülenen Tetkik Đşlemleri formunda;  

1 numaralı alanda, Dosya No kutusundayken, klavyeden F2 fonksiyon tuşuna tıklayarak, Hasta 

Kartı Yardım ekranından, Ara düğmesi yardımıyla Dosya No bulunabilmektedir. Aynı hastanın 

birden fazla başvurusu var ise Başvuru No kutusundayken, klavyeden F2 fonksiyon tuşuna 

tıklayarak, Başvuru No Yardımı ekranından, Ara düğmesi ile Başvuru No bulunabilmektedir. 
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Şekil 20. Başvuru No Yardım  

2 numaralı alanda, Tetkik Adı açılır listesinden tekik adı seçilerek, Yeni düğmesi yardımıyla 

tetkik seçimi gerçekleştirilmektedir. Tetkik adı seçimi yapılmadan Yeni düğmesine tıklanırsa, tetkik 

adı seçilmesi için sistem uyarı vermektedir.  

 

Tetkik Adı seçimi sonrasında tetkike ait parametre sonucu ile sonuç işlemi girişi 

gerçekleştirilmektedir. 

3 numaralı alanda, hastaya yapılan tetkik listesi görüntülenmektedir. 

4 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.       
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Şekil 21. Tetkik Đşlemleri - Donöre  

Şekil 21.’de görüntülenen Tetkik Đşlemleri / Donöre formunda;  

1 numaralı alanda, Donör bilgileri yer almaktadır. Donör No kutusundayken, klavyeden F2 

fonksiyon tuşuna tıklayarak Donör No Yardım ekranından, Ara düğmesi ile Donör No 

bulunabilmektedir.  

 

Şekil 22. Donör No Yardım  
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2 numaralı alanda, Tetkik Adı kutusundan tetkik adı seçilerek, Yeni düğmesi yardımı ile tetkik 

seçimi gerçekleştirilmektedir. Tetkik adı seçimi yapılmadan Yeni düğmesine tıklanırsa tetkik adı 

seçilmesi için sistem uyarı vermektedir. Tetkik Adı seçimi sonrası,  tetkike ait parametre sonucu ile 

sonuç işlemi girişi gerçekleştirilmektedir.             

3 numaralı alanda, hastaya yapılan tetkik listesi görüntülenmektedir.               

4 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.                     
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7) Cross Đşlemi 

Đşlemler menüsünün yedinci formu, Cross Đşlemi formudur. Bu form yardımıyla, donör ile hasta 

kan örneklerinin uyuşup uyuşmadığı, sisteme tanıtılmaktadır. 

 

Şekil 23. Cross Đşlemi  

Şekil 23.’de görüntülenen Cross Đşlemi formunda;  

1 numaralı alanda, hasta bilgileri bulunmaktadır. Hasta Đstem Paneli yardımıyla yada Dosya No 

kutusundayken, klavyeden F2 fonksiyon tuşuna tıklayarak, Hasta Kartı Yardım ekranından, 

Dosya No bulunabilmektedir. 

2 numaralı alanda, cross yapılacak ürünün seri numarası girilerek, donör bilgileri ve donör kan 

grubu bilgilerine ulaşılmaktadır. Kan Seri No kutusundayken, klavyeden F2 fonksiyon tuşuna 

tıklayarak Kan Đşlem Seri No Yardım ekranından, Kan Seri No bulunabilmektedir. 
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Şekil 24. Kan Đşlem Seri No Yardım 

 

3 numaralı alanda, stokta bulunan kan ürünlerinin listesi 

görüntülenmektedir.  

Listedeki herhangi bir kan ürünü seçimi sonrasında, seçilen 

ürün ile hastanın kan grupları aynı değil ise sistem 

tarafından bir uyarı verilir.  

 

 

 

 

Şekil 25. Cross Uyarı Ekranı 

HAYIR seçilirse cross işlemi sonlandırılmakta, EVET seçilirse cross işlemine devam edilmektedir. 

4 numaralı alanda, seçilen hasta ve kan ürünü için yeni bir cross numarası üretilir. Major ve 

minör parametreleri seçilerek, kaydet düğmesine tıklanır. Mojör paremetresinin Uygunsuz 

seçilmesi durumunda, cross işlemi yapılır ancak ürün rezerve edilmez. Minör paremetresinin 

Uygunsuz olması, ürünün rezerve edilmesine engel teşkil etmemektedir. 

Bilgi:   

TT : Tarama Testi 

I : Işın 

F : Filtrasyon 

Y : Yıkama 
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5 numaralı alanda, ilgili hasta için cross işlemi yapılmış olan, kan ürünleri listesi 

görüntülenmektedir. Bu listedeki ürünler için geri al işlemi uygulanabilmektedir. Geri alınmak 

istenen ürüne çift tıklandığında, bir uyarı penceresi gelmektedir.  

 

Şekil 26. Cross Uyarı 

 

6 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır. Geri Al düğmesi yardımıyla cross geri alma 

işlemi gerçekleştirilmektedir. 

 

Şekil 27. Cross Uyarı 

 

 

  

Đpucu: Cross Barkodu Ver 

Cross işlemi sonrasında barkod alınmak isteniyorsa, 

5 numaralı alanda bulunan ilgili ürün sağ tıklanıp

 seçim yapılarak, Cross Barkodu 

alma işlemi gerçekleştirilebilmektedir. 
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8) Stok & Rezervasyon Đşlemleri 

Đşlemler menüsünün sekizinci formu, Stok & Rezervasyon Đşlemleri formudur. Bu form, 

stoktaki kan ürünlerinin takibini yapmak, raporunu almak, hastaya kan ürününü rezerve ve 

rezerve iptal işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılmaktadır. 

 

Şekil 28. Stok & Rezervasyon Đşlemleri 

Şekil 28.’de görüntülenen Stok & Rezervasyon Đşlemleri formunda;  

1 numaralı alanda, rezerve yapılacak hasta bilgileri bulunmaktadır. Hasta Đstem Paneli yardımıyla 

yada Dosya No kutusundayken, klavyeden F2 fonksiyon tuşuna tıklayarak Dosya No 

bulunabilmektedir. 

2 numaralı alanda, kan ürünleri stok bilgisi için sorgu kriterleri yer almaktadır. Kan Ürünü ve 

Kan Grubu bazında, sorgulama işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Đlgili kriterlere bağlı olarak, 

Stok Raporu düğmesi ile stokta bulunan ürünler için stok raporu görüntülenmektedir. 

3 numaralı alanda, stokta bulunan kan ürünleri listesi yer almaktadır.  

4 numaralı alanda, rezerve edilecek ürün bilgileri görüntülenmektedir. Rezervasyon Başlangıç ve 

Rezervasyon Bitiş tarihleri girilerek, Rezerve Et düğmesi yardımıyla ilgili hastaya rezervasyon 

işlemi gerçekleştirilmektedir. 
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5 numaralı alanda, ilgili hasta için rezerve edilen ve çıkışı yapılan ürünlerin listesi 

görüntülenmektedir. Rezerve edilen ürünler yeşil renk, çıkışı yapılan ürünler ise gri renk olarak 

gösterilmektedir. 

6 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır. Rezervasyon geri alma işlemi için 5 

numaralı alanda, ilgili ürüne çift tıklayarak Geri Al düğmesine tıklanır. Bu şekilde geri alma işlemi 

gerçekleştirilmektedir. 

 

Bu formda yapılabilecek işlemlerden bir diğeri de Ürün Bölme Đşlemi’dir. 5 numaralı alanda 

bölünmek istenen ürüne sağ tıklayarak  ilgili seçim yapılır. Çıkan uyarı 

penceresinden Evet seçeneği ile bölme işlemi gerçekleştirilir.  

 

Şekil 29. Stok & Rezervasyon Đşlemleri 

 

Şekil 30. Stok & Rezervasyon Đşlemleri 

 

Bölünmüş ürünlerden kullanılmayacak olan ürünler için geri al işlemi yapılarak, rezervasyonların 

iptal edilmesi gerekmektedir. 

 

  
Bilgi : Ürün bölme Đşlemi  

Ürün Bölme işlemi, rezervesi yapılmış 

olan ürünler için gerçekleştirilmektedir. 

Bölme işlemi geri alınamaz.  
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9) Rezervasyon Uzatma / Đptal 

Đşlemler menüsünün dokuzuncu formu, Rezervasyon Uzatma / Đptal formudur. Rezervasyon 

Uzatma / Đptal formu kullanıcıya; rezervasyon zamanı biten ürünleri listeleme / raporlama, seçilen 

ürülerin çoklu şekilde rezervasyon sürelerini uzatma yada iptal etme imkanı sağlamaktadır. 

 

Şekil 31. Rezervasyon Uzatma / Đptal  

Şekil 31.’de görüntülenen Rezervasyon Uzatma / Đptal formunda;  

1 numaralı alanda, rezerve zamanı biten ürünleri listelemek için Rezerve Zamanı Biten 

seçeneği aktif hale getirilmektedir. Ürünlerin rezervasyon süresini uzatmak yada iptal etmek için 

ise Rezervasyon seçeneği kullanılmaktadır. Kan Seri No kutusundayken, klavyeden F2 

fonksiyon tuşuna tıklayarak Kan Seri No bulunabilmektedir.  

2 numaralı alanda, sorgu kriterleri bulunmaktadır. Bölüm ve Kan Grubu bazında sorgulama 

işlemleri yapılabilmektedir. 

3 numaralı alanda, seçilen kriterlere göre kan ürünleri listesi görüntülenmektedir.  

4 numaralı alanda, rezerve edilecek ürün bilgileri yer almaktadır. 3 numaralı alandan seçilen 

ürünlerin rezervasyon süresini uzatmak için; 

Uzatılacak Gün kutusuna, uzatılmak istenen 

gün sayısı yazılarak, Rezerve Süresini Uzat 

butonu yardımıyla tüm ürünlerin rezervasyon 

süreleri uzatılmaktadır. 

5 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer 

almaktadır.   

Bilgi : Rezerve Đptal  

3 numaralı alandan rezerve iptal 

edilmek istenen ürünler seçilerek,  5 

numaralı alanda ki Rezerve Đptal 

butonunu yardımıyla ilgili ürünlerin 

rezervasyonları iptal edilebilmektedir. 
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10) Çıkış Đşlemi 

Đşlemler menüsünün onuncu  formu, Çıkış Đşlemi  formudur. Rezervasyonu yapılan ürünlerin çıkış 

işlemleri, bu form üzerinden gerçekleştirilmektedir. Hastane dışına çıkarılan ürünler içinde bu form 

kullanılmaktadır. 

 

Şekil 32. Çıkış Đşlemi  

Şekil 32.’de görüntülenen Çıkış Đşlemi formunda;  

1 numaralı alanda, ürün çıkışı yapılacak hasta bilgileri bulunmaktadır.  Dosya No 

kutusundayken,  klavyeden F2 fonksiyon tuşuna tıklayarak Dosya No bulunabilmektedir. 

2 numaralı alanda, ilgili hastaya rezerve edilen ürün bilgileri bulunmaktadır. Kan Seri No 

kutusundayken, klavyeden F2 fonksiyon tuşuna tıklayarak Kan Seri No bulunabilmektedir.  

3 numaralı alanda, stokta yer alan kan ürünleri listesi görüntülenmektedir. Bu alana sağ 

tıklayarak,  ilgili hasta için rezerve edilen ürün listesi de 

görüntülenebilmektedir. 
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4 numaralı alanda, 3 numaralı alandan çift tıklayarak seçilen kan ürünlerinin, detayları 

görüntülenmektedir.  Acil durumlarda I/F/Y önemsiz seçeneği seçilebilmektedir.  

 

6 numaralı alanda bulunan  simgesi ile 5 numaralı alanda yer alan Çıkış Kaydı 

Yapılacak Ürünler listesine, eklenme işlemi gerçekleştirilmektedir. 

5 numaralı alanda, çıkış kaydı yapılacak ürün listesi görüntülenmektedir. Bu alanda 

 butonuna tıklandığında uyarı penceresi ekrana gelmektedir.  

 

Evet seçeneği ile ilgili ürünlerin çıkışı gerçekleştirilmiş durumdadır 

6 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  

Bilgi : Hastane Dışına Çıkış  

4 numaralı alanda, Hastane Dışına 

Çıkış seçeneği yardımıyla  ilgili 

ürünlerin, hastane dışına çıkacağı 

belirtilebilmektedir. 
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11) Đade Đşlemi 

Đşlemler menüsünün on birinci  formu, Đade Đşlemi  formudur. Çıkışı yapılmış ürünlerin sisteme 

geri alınması için iade işlemleri formu kullanılmaktadır. 

 

Şekil 33. Đade Đşlemi  

Şekil 33.’de görüntülenen Đade Đşlemi formunda;  

1 numaralı alanda, Kan Seri No bilinmediği durumlarda, klavyeden F2 fonksiyon tuşuna 

tıklayarak Kan Seri No bulunabilmektedir. Đadesi yapılacak ürünün Kan Seri Numarası girilerek, 

Torba Kan Grubu bilgisi görüntülenmektedir. 

2 numaralı alanda, çıkışı yapılmış ve iadesi yapılmak istenen ürün bilgileri görüntülenmektedir. 

Çift tıklama yada Enter düğmesi yardımıyla ürün bilgilerinin, 3 numaralı alanda görüntülenmesi 

sağlanmaktadır.  

3 numaralı alanda, ilgili ürün için Đade No verilerek 

ilgili alanlar doldurulmaktadır.  

4 numaralı alanda, Stoğa Gönder (Rezervesini 

Đptal Et) seçeneğinin aktif hale getirilmesi ile iadesi 

yapılan ürünün rezervesinin de iptali sağlanarak, 

stoğa gönderme işlemi gerçekleştirilmektedir.  

5 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır. 

Đlgili ürün seçilip, Đade Et düğmesi tıklayarak, iade işlemi gerçekleştirilmektedir.   

  

Bilgi : Stoğa Gönderme Đşlemleri  

Đadesi yapılan bir ürünün stokta 

görüntülenmesi için iade işlemi 

sırasında, ilgili alan aktif hale 

getirilmelidir.  
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12) Işın / Filtre / Yıkama Đşlemi 

Đşlemler menüsünün on ikinci  formu, Işın / Filtre / Yıkama Đşlemi  formudur. Kan ürünlerine 

ekstra olarak Işın / Filtre / Yıkama özellikleri, bu form üzerinden eklenmektedir.  

 

Şekil 34. Đade Đşlemi  

Şekil 34.’de görüntülenen Işın / Filtre / Yıkama Đşlemi formunda;  

1 numaralı alanda, hasta bilgileri görüntülenmektedir. 

2 numaralı alanda, Dosya No nosu bilinmediği durumlarda imleç ilgili alandayken, klavyeden F2 

fonksiyon tuşuna tıklayarak, Dosya No bulma işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Đşlem tipi açılır 

listesinden, ürüne yapılacak işlem türü seçimleri gerçekleştirilmektedir.  

3 numaralı alanda, stokta ki kan ürünleri listesi görüntülenmektedir. Ürüne çift tıklayarak, ilgili 

ürün detay bilgilerinin 4 numaralı alanda görüntülenmesi sağlanmaktadır.  

4 numaralı alanda, seçilen kan ürünü bilgileri görüntülenmektedir. 

5 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır. Đşlem adımları sonrasında Kaydet düğmesi 

yardımıyla, seçilen işlem tipi (Işın / Filtre / Yıkama), ilgili kan ürününe uygulanmaktadır.  
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13) Ürün Hazırlama Đşlemleri 

Đşlemler menüsünün on üçüncü formu, Ürün Hazırlama Đşlemleri  formudur. Bu form; kan 

ürünlerini, farklı kan ürünlerine dönüştürmek amacıyla kullanılmaktadır.  

 

Şekil 35. Ürün Hazırlama Đşlemleri  

Şekil 35.’de görüntülenen Ürün Hazırlama Đşlemleri formunda;  

1 numaralı alanda, hazırlama işlemi uygulanacak kan ürününün, Seri Nosu ilgili alana yazılarak, 

bilgilerin görüntülenmesi sağlanmaktadır.   

2 numaralı alanda, stokta bulunan kan ürünleri listesi görüntülenmektedir. Dönüştürülmek 

istenen ürünler seçilerek, sağ tuş yardımıyla dönüştürülmek istenen ürün seçimi yapılmaktadır. 

Seçim sonrasında bir uyarı penceresi görüntülenmektedir. 

 

Şekil 36 Ürün Hazırlama Đşlemleri  
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EVET düğmesine tıklandığında, ilgili ürünlerden elde edilen ürün, yeni bir Kan Seri Numarası ile 

sisteme kaydedilmektedir.  Kaydetme işlemi sonrasında yeni kan seri numarası bilgisi, uyarı 

penceresinde kullanıcıya verilmektedir.  

 

Şekil 37. Ürün Hazırlama Đşlemleri  

3 numaralı alanda, dönüştürülmek istenen kan ürünleri listesi ve dönüşüm sonrası elde edilen, 

kan ürünü görüntülenmektedir. 

4 numaralı alanda, dönüşüm sonrası elde edilen kan ürünü bilgileri görüntülenmektedir. 

5 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  

Yapılan dönüşüm işlemini geri almak için; 3 numaralı alanda yeni seri numarası ile 

kaydedilen ürüne sağ tıklayarak  ilgili işlem geri alınabilmektedir. Seçim sonrası 

bir uyarı penceresi görüntülenmektedir. 

 

Şekil 38. Ürün Hazırlama Đşlemleri  

EVET seçeneği ile geri alma işlemi gerçekleştirilir. 

  



S a y f a  | 38 

 

14) Đmha Đşlemi 

Đşlemler menüsünün on dördüncü  formu, Đmha Đşlemi  formudur. Son kullanma tarihi geçen 

veya herhangi bir sebepten dolayı imha edilmesi gereken kan ürünlerinin imhası, bu form 

yardımıyla gerçekleştirilmektedir. 

 

Şekil 39. Đmha Đşlemi  

Şekil 39.’da görüntülenen Đmha Đşlemi formunda;  

1 numaralı alanda, son kullanma tarihi geçen ürünler alanı aktif hale getirilerek, sorgula 

düğmesi yardımıyla son kullanma tarihi geçen tüm ürünler listelenmektedir. Belirlenmiş bir kan 

seri no ile sorgulama yapılmak istendiğinde, kan seri no üzerinden sorgulama işlemi 

gerçekleşitirilebilmektedir. Kan Seri No bilinmediği durumlarda imleç ilgili alandayken, klavyeden 

F2 fonksiyon tuşuna tıklayarak, Kan Seri No bulunabilmektedir. 

2 numaralı alanda, kan ürünlerinin listesi görüntülenmektedir. 

3 numaralı alanda, imha edilmek istenen ürün bilgileri, bu işlem için bir imha no, imha nedeni 

seçimi ve gerekli durumlarda Açıklama bilgisi ilgili alanlara tanımlanmaktadır.  simgesi ile 

2 numaralı alanda ki bütün kan ürünlerinin seçimi yapılabilmektedir. 

4 numaralı alanda, imha edilen kan ürünü listesi görüntülenmektedir. 
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5 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır. Đlgili ürün seçilerek Đmha Et düğmesi 

yardımıyla imha işlemi gerçekleştirilmektedir.  

  

Bilgi : Đmha Geri Al  

4 numaralı alanda, geri alınmak istenen 

ürüne çift tıklama ile seçilerek, 5 

numaralı alanda bulunan Geri Al 

düğmesi yardımıyla geri alma işlemi 

gerçekleştirilmektedir.  
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15) Stok - Admin 

Đşlemler menüsünün on beşinci  formu, Stok - Admin formudur. Sisteme girişi yapılan kan 

ürünlerinin, CC değerlerini değiştirme işlemi bu form üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

 

Şekil 40. Stok - Admin  

Şekil 40.’da görüntülenen Stok - Admin formunda;  

1 numaralı alanda, CC miktarı değiştirilmek istenen kan ürününü bulma işlemi, kan seri no ya da 

kan ürünü bazında yapılabilmektedir. Đlgili seçim sonrası Sorgula düğmesi yardımıyla, ürün 

bilgilerine ulaşılmaktadır.  

2 numaralı alanda, sorgu kriterine uyan kan ürünlerinin listesi görüntülenmektedir. 

3 numaralı alanda, seçilen ürünün bilgileri ve değiştirilmek istenen CC miktarı seçim işlemi 

gerçekleştirilmektedir. 

4 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır. Đlgili ürün seçilerek Kaydet düğmesine 

tıklandığında, CC miktarı değişim işlemi gerçekleştirilmiş durumdadır. Kayıt sonrası uyarı penceresi 

görüntülenmektedir. 

 

Şekil 41. Stok - Admin  
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16) Hasta - Donör Takip 

Đşlemler menüsünün on altıncı  formu, Hasta- Donör Takip  formudur. Hasta ile ilişkili donörlerin 

durum takibi, bu form üzerinden gerçekleştirilmektedir.  

 

Şekil 42. Hasta- Donör Takip   

Şekil 42.’de görüntülenen Hasta- Donör Takip formunda;  

1 numaralı alanda, hastanın başvuru numarası yazılmaktadır. 

2 numaralı alanda, başvuru numarası yazılan hastayla ilgili donör listesi görüntülenmektedir. Bu 

alanda ki kısaltmaların anlamı şu şekildedir : 

KGB : Kan Grubu 

CBC : Fizik Đnceleme 

TRB : Torba Durumu  

ĐHL : Cross Matc 

ELĐZA : Eliza 

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  
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17) Donör Reaksiyon 

Đşlemler menüsünün on yedinci formu, Donör Reaksiyon formudur. Kan alım işlemi sırasında, 

donörde herhangi bir reaksiyon oluştuysa, reaksiyon bilgileri sisteme, bu form üzerinden 

girilmektedir.  

 

Şekil 43. Donör Reaksiyon 

Şekil 43.’de görüntülenen Donör Reaksiyon formunda;  

 

1 numaralı alanda, ilk olarak donör reaksiyon 

nosu ilgili alana yazılmaktadır. Donör Reaksiyon 

No bilinmediği durumlarda imleç ilgili alandayken, 

klavyeden F2 fonksiyon düğmesi yardımıyla 

Donör Reaksiyon No bulunabilmektedir. 

Tanımlanmak istenen donör reaksiyon bilgileri bu 

alan üzerinden sisteme tanımlanmaktadır.  

 

    Şekil 44. Donör Reaksiyon 
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2 numaralı alanda, yan etki değerlendirme listesinden, Đlgili semptom seçimleri 

gerçekleştirilmektedir. 

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  
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18) Terapötik Flebotomi 

Đşlemler menüsünün on sekizinci  formu, Terapötik Flebotomi formudur. Terapötik Flebotomi 

hastaları için kullanılan formdur.  Bu  form üzerinden tanımlanmış olan hastalardan alınan kan 

ürünleri kullanılmamaktadır. 

 

Şekil 45. Terapötik Flebotomi 

Şekil 45.’de görüntülenen Terapötik Flebotomi formunda;  

1 numaralı alanda, yeni bir kayıt eklenmek istendiğinde, klavyeden F8 fonksiyon tuşu yardımıyla 

yeni bir kayıt numarası alınmaktadır ve hasta bilgileri ilgili alan üzerinden sisteme 

tanımlanmaktadır. Daha önceden oluşturulmuş bir kayıt üzerinde işlem yapmak için, ilgili hastanın 

kayıt numarasının yazılması yeterlidir. Kayıt numarası bilinmediği durumlarda, klavyeden F2 

fonksiyon tuşuna tıklayarak, Kayıt No bulunabilmektedir. 

 

Şekil 46. Terapötik Flebotomi 
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2 numaralı alanda, ilgili hastanın daha önceki Terapötik Flebotomi işlemleri listesi 

görüntülenmektedir. 

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  
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19) Aferez Đşlemleri 

Đşlemler menüsünün ikinci menüsu, Aferez Đşlemleri menüsüdür. Gelen bütün aferezler 

programda, sırasıyla şu aşamalardan geçmelidir. 

Aferez Kan Girişi (aferez bilgilerinin girildiği form) 

Aferez Donör Reaksiyon (aferez reaksiyon tanımlamalarının yapıldığı form)  

 

a) Aferez Kan Girişi 

Aferez Đşlemleri menüsünün birinci formu, Aferez Kan Girişi Formu’dur. Aferez Kan ürünlerinin 

seri numarası ile sisteme kaydedilme işlemi, bu form üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

 

Şekil 47. Aferez Kan Girişi 

Şekil 47.’de görüntülenen Donör Bilgi formunda ; 

1 numaralı alanda, kan alımı yapılmış aferez donör listesi görüntülenmektedir. Donör hasta 

yakını ise 3 numaralı alanda hasta ilişkilendirme işlemi yapılabileceği gibi Hasta Đstem Paneli 

yardımı ile de ilişkilendirme işlemi gerçekleştirilebilmektedir.  

2 numaralı alanda, seçilen aferez donörü bilgileri görüntülenmektedir. 

3 numaralı alanda, girişi yapılan aferez kan ürününün hasta ile ilişkilendirilmesi yapılmaktadır. 

Hasta Dosya No ve Başvuru No girilerek ilişkilendirme işlemi yapılabilmektedir.   
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4 numaralı alanda,  cihazdan alınan ilgili değerlerin giriş işlemi gerçekleştirilmektedir. 

Hematolojik Parametreler kısmında, aferez donörünün fiziki incele formuna girilen değerleri, 

otomatik olarak görüntülenmektedir. 

5 numaralı alanda, aferez donörlerinden alınan kan ürünleri listesi görüntülenmektedir. Đlgili kan 

ürünleri seçimi yapılarak CC ve Ünite değerleri belirtildikten sonra gerekli durumda barkod bilgisi 

girilerek kayıt işlemi gerçekleştirilir.  

6 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  
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b) Aferez Donör Reaksiyon 

Donör menüsünün ikinci formu, Aferez Donör Reaksiyon formudur. Kan alım işlemi sırasında 

donörde herhangi bir reaksiyon oluştuysa, reaksiyon detayları bu formdan girilebilmektedir. 

 

Şekil 48. Aferez Donör Reaksiyon 

Şekil 48.’de görüntülenen Aferez Donör Reaksiyon formunda ; 

1 numaralı alanda, ilk olarak donör reaksiyon nosu ilgili alana yazılmaktadır. Donör Reaksiyon 

No bilinmediği durumlarda imleç ilgili alandayken, klavyeden F2 fonksiyon düğmesi yardımıyla 

Donör Reaksiyon No bulunabilmektedir. Tanımlanmak istenen aferez donör reaksiyon bilgileri bu 

alan üzerinden sisteme tanımlanmaktadır.  

2 numaralı alanda, yan etki değerlendirme formundan Đlgili semptom seçimi 

gerçekleştirilmektedir. 

3 numaralı alanda, kan alım işlemi sırasında yaşanan, teknik problemlerin girişi yapılmaktadır.  

4 numaralı alanda,  vasküler giriş problemleri girişi gerçekleştirilmektedir. 

5 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  
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20) Zayi Malzeme 

Đşlemler menüsünün son  formu Zayi Malzeme  formudur. Zayi olmuş kan ürünlerinin sisteme 

kaydı bu form üzerinden gerçekleştirilmektedir.  

 

Şekil 49. Zayi Malzeme 

Şekil 49.’da görüntülenen Zayi Malzeme  formunda;  

1 numaralı alanda, zayi edilen ürünün Birim, Malzeme ve Barkod bilgileri girilmektedir. 

2 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.   

  



BÖLÜM.3 – SORGULAR
 

Kan Bankasının üçüncü menüsü 

çalışılan tüm ürünlerin, belirtilen kriterlerde

bölümden ulaşılmaktadır. Sorgular

oluşmaktadır.  

 

               

 

 
 

Şimdi bu formların neler olduğunu inceliyelim

  

Kan 
Bankası 

Sorgulam
a

İmha 
Sorgulama

Tetkik 
Sorgulama

S.K.T 
Sorgulama

SORGULAR 

menüsü Sorgular menüsüdür. Kan Bankasında sisteme girilen ve üzerinde 

belirtilen kriterlerde sorgulamalarına ve sorguların

Sorgular menüsü Şekil 50.’de görüntülendiği gibi 

Şekil 50. Sorgular Menüsü Hiyerarşisi 

Şimdi bu formların neler olduğunu inceliyelim: 

 

SORGULAR

İstatistik 
Sorgulama

Kan Giriş 
Sorgulam

a

Kan Seri 
HAreket 

Sorgulama
Çıkan 

Ürün  & 
Tetkik 

İşlemleri 
Sorgulam

a

Fizik 
İnceleme 

Sorgulaam

S.K.T 
Sorgulama
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sisteme girilen ve üzerinde 

ve sorguların raporlarına bu 

’de görüntülendiği gibi 11 formdan 

 

Donör 
Sorgulam

a

Crross 
Sorgulam

a

Kan Seri 
HAreket 

Sorgulama
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1) Đstatistik Sorgulama 
Sorgular menüsünün ilk formu, Đstatistik Sorgulama formudur. Đstatistik Sorgulama formu; iki 

tarih arasındaki istatistik sonuçlarının grafiksel ve rakamsal olarak görüntülenip, raporunun 

alındığı formdur. Form; Genel Đstatistikler ve Tetkik Đstatistikleri olmak üzere iki sekmeden 

oluşmaktadır. 

 

 

Şekil 51. Đstatistik Sorgulama Formu – Genel Đstatistikler 

 

Şekil 51.’de görüntülenen Genel Đstatistik Sorgulama formunda ; 

1 numaralı alanda, istatistik sorgusu yapılacak olan tarih aralığı seçim işlemi 

gerçekleştirilmektedir. Tarih Aralığı  kutusundayken, klavyeden F2 fonksiyon tuşuna tıklanarak 

Tarih Yardım Ekranı görüntülenebilmekdir. Tarih Aralığı  kutusundayken, klavyeden F8 

fonksiyon tuşuna tıklayarak, günün tarihi otomatik olarak alınabilmektedir. Modülde tüm tarih 

alanlarında bu işlem geçerlidir. 

2 numaralı alanda, sorgulama kriterleri listelenmektedir. Đstatistik verilerine ulaşılmak istenen 

işlemin seçimi, bu alandan gerçekleştirilmektedir.  

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır. Sorgula düğmesine tıklayarak, ilgili kriterin 

istatistik raporuna ulaşılabilmekdir. 
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Şekil 52. Đstatistik Sorgulama Formu – Örnek Rapor 

 

 

Şekil 53. Đstatistik Sorgulama Formu – Tetkik Đstatistikleri 

 

Şekil 53.’de görüntülenen Tetkik Đstatistik Sorgulama formunda ; 
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1 numaralı alanda, istatistik sorgusu yapılacak olan tarih aralığı seçimi işlemi 

gerçekleştirilmektedir. Tarih Aralığı  kutusundayken, klavyeden F2 fonksiyon tuşuna tıklanarak 

Tarih Yardım Ekranı görüntülenebilmekdir. Tarih Aralığı  kutusundayken, klavyeden F8 

fonksiyon tuşuna tıklanarak günün tarihi otomatik olarak alınabilmektedir. Modülde tüm tarih 

alanlarında bu işlem geçerlidir. 

2 numaralı alanda, sorgulama kriterleri listelenmektedir. Đstatistik verilerine ulaşılmak istenen 

Tetkik seçimi, bu alandan gerçekleştirilmektedir.  

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır. Sorgula düğmesine tıklayarak, ilgili kriterin 

istatistik raporuna ulaşılabilmekdir. 
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2) Kan Giriş Sorgulama 

Sorgular menüsünün ikinci formu, Kan Giriş Sorgulama formudur. Sisteme girilen kan 

ürünlerinin, ilgili parametreye bağlı olarak sorgulama işlemi, bu form üzerinden 

gerçekleştirilmektedir.  

 

Şekil 54. Kan Girişi Sorgulama Formu 

Şekil 54.’de görüntülenen Kan Girişi Sorgulama formunda ; 

1 numaralı alanda, sorgulama yapılacak olan tarih aralığı, kan ürünü bilgileri seçimi işlemi 

gerçekleştirilmektedir. Belirtilen iki tarih aralığında, Son Kullanma Tarihi Geçmiş / Son Kullanma 

Tarihi Geçmemiş ürünlerin sorgulama işlemi de yapılabilmektedir. 

2 numaralı alanda, ilgili kriterlere bağlı olarak, sorgusu yapılan kan ürünü listesi 

görüntülenmektedir.  

3 numaralı alanda,  ilgili sorgu işlemi sonrasında görüntülenen, toplam kayıt sayısı bilgisi 

görüntülenmektedir. 

4 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır. 
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3) Donör Sorgulama 

Sorgular menüsünün üçüncü formu, Donör Sorgulama formudur. Sistemde kayıtlı bulunan 

donörlerin, ilgili parametrelerine bağlı olarak sorgulanması, bu form üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. 

 

Şekil 55. Donör Sorgulama Formu 

Şekil 55.’de görüntülenen Donör Sorgulama formunda ; 

1 numaralı alanda, sorgulama yapılacak olan tarih aralığı ve donör bilgileri seçimi işlemi 

gerçekleştirilmektedir.  

2 numaralı alanda, ilgili kriterlere bağlı olarak, sorgusu yapılan donör listesi görüntülenmektedir.  

3 numaralı alanda, seçilen donörün kişisel bilgileri görüntülenmektedir. 

4 numaralı alanda,  ilgili sorgu işlemi sonrasında görüntülenen, toplam kayıt sayısı bilgisi 

görüntülenmektedir. 

5 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  
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4) Cross Sorgulama 

Sorgular menüsünün dördüncü formu, Cross Sorgulama formudur. Đlgili parametreye bağlı 

olarak, iki tarih arasında yapılan cross hareketleri sorgulama işlemi bu form üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. 

 
 

 

Şekil 56. Cross Sorgulama 

Şekil 56.’da görüntülenen Cross Sorgulama formunda ; 

1 numaralı alanda, sorgulama yapılacak olan tarih aralığı, cross işlemi uygulanmış kan ürünü 

bilgileri seçim işlemi gerçekleştirilmektedir. Belirtilen iki tarih aralığında, Son Kullanma Tarihi 

Geçmiş / Son Kullanma Tarihi Geçmemiş, crosslanmış ürünlerin sorgulama işlemi de 

gerçekleştirilebilmektedir.  

2 numaralı alanda, ilgili kriterlere bağlı olarak, 

crosslanmış kan ürünü listesi 

görüntülenmektedir.  

3 numaralı alanda,  ilgili sorgu işlemi 

sonrasında görüntülenen toplam kayıt sayısı ve 

çıkışı yapılmamış kullanılabilir crosslu kan ürünü 

bilgisi görüntülenmektedir. 

4 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer 

almaktadır. 

Bilgi : CROSS  || ÇIKIŞ  

1 numaralı alanda bulunan Hareket Tipi 

açılır listesinden, Cross || Çıkış 

seçeneğinin seçilmesi ile cross işlemi 

yapılan, çıkışı gerçekleştirilen kan 

ürünlerinin, sorgu işlemi gerçekleştirilir. 
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5) Kan Seri Hareket Sorgulama 

Sorgular menüsünün beşinci formu, Kan Seri Hareket Sorgulama formudur. Sistemde kayıtlı 

bulanan kan ürünü hareket bilgileri sorgulama işlemi, bu form üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

 

Şekil 57. Kan Seri Hareket Sorgulama 

Şekil 57.’de görüntülenen Kan Seri Hareket Sorgulama formunda ; 

1 numaralı alanda, sorgulama kriterleri yer almaktadır. Sorgu yapılacak tarih aralığı ve kriterleri, 

bu bölümden belirlenir.  

2 numaralı alanda, ilgili kriterlere bağlı olarak, sorgusu yapılan kan ürün listesi 

görüntülenmektedir.  

3 numaralı alanda, seçilen ürünün tarih / saat bazında, hareket bilgileri görüntülenmektedir. 

4 numaralı alanda,  ilgili sorgu işlemi sonrasında görüntülenen, toplam kayıt sayısı bilgisi 

görüntülenmektedir. 

5 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  
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6) Çıkan Ürün & Tetkik Đşlemleri Sorgulama 

Sorgular menüsünün altıncı formu, Çıkan Ürün & Tetkik Đşlemleri Sorgulama formudur. 

Hastaya çıkılan kan ürünlerinin yada yapılan tetkiklerin, Dosya No veya Başvuru No bazlı 

sorgulama işlemi bu form üzerinden gerçekleştirilir. 

 

Şekil 58. Çıkan Ürün  & Tetkik Đşlemleri Sorgulama 

Şekil 58.’de görüntülenen Çıkan Ürün & Tetkik Đşlemleri Sorgulama formunda ; 

1 numaralı alanda, sorgulama kriterleri yer almaktadır. 

2 numaralı alanda, ilgili kriterlere bağlı olarak sorgusu yapılan, çıkan ürün & tetkik işlem listesi 

görüntülenmektedir.  

3 numaralı alanda, seçilen ürün&tetkik hareket bilgileri görüntülenmektedir. 

4 numaralı alanda,  ilgili sorgu işlemi sonrasında görüntülenen, toplam kayıt sayısı bilgisi 

görüntülenmektedir. 

5 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  
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7) Fizik Đnceleme Sorgulama 

Sorgular menüsünün yedinci formu, Fizik Đnceleme Sorgulama formudur. Donör Fizik Đnceleme 

Formundan girilen fizik inceleme sonuçlarının, tarih ve donör no bazlı sorgulama işlemi bu form 

üzerinden gerçekleştirilmektedir.  

 

Şekil 59. Fizik Đnceleme Sorgulama 

Şekil 59.’da görüntülenen Fizik Đnceleme Sorgulama formunda ; 

1 numaralı alanda, sorgulama kriterleri yer almaktadır. Sorgu yapılacak tarih aralığı ve kriterleri, 

bu bölümden belirlenir.  

2 numaralı alanda, ilgili kriterlere bağlı olarak, sorgusu yapılan fizik inceleme listesi 

görüntülenmektedir.  

3 numaralı alanda, ilgili sorgu işlemi sonrasında görüntülenen, toplam kayıt sayısı bilgisi 

görüntülenmektedir. 

4 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  

 

 

  

Bilgi : Fizik Đnceleme Formu 

2 numaralı alanda, ilgili kayda çift 

tıklayarak, Fizik inceleme formuna 

ulaşılabilmektedir. 
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8) Kan Bankası Sorgulama 

Sorgular  menüsünün sekizinci formu, Kan Bankası Sorgulama formudur. Kan bankasından 

istemi yapılmış olan hastaların, dosya no veya başvuru no bazlı “Tetkik Sorgula, Rezerve Ürün 

Sorgula, Çıkan Ürün Sorgula, Cross Ürünü Sorgula, Cross Đşlem Sorgulama” işlemleri, bu 

form üzerinden gerçekleştirilmektedir.  

 

Şekil 60. Kan Bankası Sorgulama 

Şekil 60.’da görüntülenen Kan Bankası Sorgulama formunda ; 

1 numaralı alanda, hastanın dosya no ve başvuru no sorgu kriteri giriş işlemi gerçekleştirilir. 

2 numaralı alanda, raporu alınmak istenen işlem tür seçim işlemi gerçekleştirilir. 

  



S a y f a  | 61 

 

9) Đmha Sorgulama 

Sorgular menüsünün dokuzuncu formu, Đmha Sorgulama formudur. Đmha edilmiş ürünlerin 

sorgulama işlemi, bu form ile gerçekleştirilmektedir. 

 

Şekil 61. Đmha Sorgulama 

Şekil 61.’de görüntülenen Đmha Sorgulama formunda ; 

1 numaralı alanda, sorgu kriteri seçim işlemi gerçekleştirilmektedir. Tarih Aralığı, Kan Seri No, 

Đmha No, Ürünler, Đmha Nedeni bazında sorgulama işlemi yapılabilmektedir.  

2 numaralı alanda, girilen kriterler bazında, sorgu sonucuna uyan, imha edilmiş kan ürün listesi 

görüntülenmektedir.  

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  

 

 

  

Bilgi :  

Şekil 61’de iki tarih 

aralığında imha edilen, miyadı 

dolmuş, Eritrosit Süspansiyon 

ürünlerinin imha sorgu ekranı 

görüntülenmektedir. 
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10) Tetkik Sorgulama 

Sorgular menüsünün onuncu formu, Tetkik Sorgulama formudur. Hastaya ve donöre yapılan 

tetkikleri, kriterlere bağlı olarak sorgu işlemi, bu form üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

 

Şekil 62. Tetkik Sorgulama 

Şekil 62.’de görüntülenen Tetkik Sorgulama formunda ; 

1 numaralı alanda, sorgu kriteri seçim işlemi gerçekleştirilmektedir. Sorgu yapılacak tarih aralığı, 

bu bölümden belirlenir. Bu alanda “Hasta Kayıtları” veya “Donör Kayıtları” bazında, kullanıcıya 

sorgulama yapma seçenekleri sunulmaktadır.  

2 numaralı alanda, ilgili kriterlere bağlı olarak, sorgusu sonucu tetkik işlemleri listesi 

görüntülenmektedir.  

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  
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11) S.K.T. Sorgulama (Son Kullanma Tarihi) 

Sorgular menüsünün on birinci formu, S.K.T Sorgulama formudur. Sorgulama yapılan günün 

tarihi de dahil, girilen tarih ve saatten, gün değeri kısmına girilen gün sayısı kadar son kullanma 

tarihi yaklaşmış olan ürünlerin sorgulama işlemi, bu form üzerinden gerçekleştirilmektedir.  

 

Şekil 63. S.K.T Sorgulama 

Şekil 63.’de görüntülenen S.K.T Sorgulama formunda ; 

1 numaralı alanda, sorgu kriteri seçim işlemi gerçekleştirilmektedir. Sorgu yapılacak tarih aralığı 

ve kritlerleri ilgili alandan seçilir.  

2 numaralı alanda, ilgili kriterlere bağlı olarak ,sorgusu yapılan ürün  listesi görüntülenmektedir.  

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  



BÖLÜM. 4 – LOG SORGULAR
 

Kan Bankasının dördüncü menüsü

kayıtlarının tutulduğu menüdür. Yapılan işlem iptal 

görüntülenebilmektedir. Log Sorgular

oluşmaktadır.  

 

            

 

 

Şimdi bu formların neler olduğunu incel

 

 

Tetkik Log 
Sorgulama

Fizik 
İnceleme 

Log 
Sorgulama

Aferez 
İşlemi Log 
Sorgulama

SORGULARI MENÜSÜ 

menüsü, Log Sorguları menüsüdür. Sistemde yapılan tüm hareketlerin

tutulduğu menüdür. Yapılan işlem iptal edilip, silinse dahi bu 

Sorguları menüsü Şekil 64.’de görüntülendiği 

Şekil 64.Log Sorguları Menüsü Formları 

Şimdi bu formların neler olduğunu inceleyelim: 

LOG 
SORGULARI 

MENÜSÜ 
FORMLARI

İstem Log 
Sorgulama

Cross Log 
Sorgulama

Tarama 
Test Log 

Sorgulama

Çıkış Log 
Sorgulama

Kan Giriş 
Log 

Sorgulama

Donör Log 
Sorgulama

Aferez 
İşlemi Log 
Sorgulama
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Sistemde yapılan tüm hareketlerin, 

, silinse dahi bu menü üzerinden 

’de görüntülendiği gibi 9 formdan 

 

Tarama 
Test Log 

Sorgulama

Çıkış Log 
Sorgulama
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1) Đstem Log Sorgulama 

Log Sorguları menüsünün ilk formu, Đstem Log Sorgulama formudur. Đstem Log Sorgulama 

Formu; dosya no ya da başvuru no bazında, tarih aralığı seçim işlemi yapılarak, kan bankasına 

yapılan bütün istemleri görüntüleme işlemi için kullanılmaktadır. 

 

Şekil 65. Đstem Log Sorgulama Formu 

Şekil 65.’de görüntülenen Đstem Log Sorgulama formunda ; 

1 numaralı alanda, sorgu kriteri seçimi işlemleri gerçekleştirilmektedir.  

2 numaralı alanda,  ilgili kriterlere bağlı olarak, sorgusu yapılan  istem  listesi 

görüntülenmektedir.  

3 numaralı alanda, seçilen istemin, detay bilgileri görüntülenmektedir. 

4 numaralı alanda,  ilgili sorgu işlemi sonrasında görüntülenen, toplam kayıt sayısı bilgisi 

görüntülenmektedir. 

5 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  
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2) Cross Log Sorgulama 

Log Sorguları menüsünün ikinci formu, Cross Log Sorgulama formudur. Cross Log Sorgulama 

Formu; crosslanmış veya cross işlemi iptal edilmiş bütün işlemlerin, sorgusu için kullanılmaktadır.  

 

 

Şekil 66. Cross Log Sorgulama Formu 

Şekil 66.’da görüntülenen Cross Log Sorgulama formunda; 

1 numaralı alanda, sorgu kriteri seçim işlemi gerçekleştirilmektedir. Sorgu yapılacak tarih aralığı 

bu bölümden belirlenir.  Belirtilen iki tarih aralığında, Son Kullanma Tarihi Geçmiş / Son 

Kullanma Tarihi Geçmemiş, Hareket Tipi alanından Cross / Đptal Cross işlemlerinin sorgulama 

işlemi de gerçekleştirilebilmektedir. 

2 numaralı alanda,  ilgili kriterlere bağlı olarak, sorgusu yapılan  cross  listesi 

görüntülenmektedir.  

3 numaralı alanda,  ilgili sorgu işlemi sonrasında görüntülenen, toplam kayıt sayısı bilgisi 

görüntülenmektedir. 

4 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  
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3) Tarama Test Log Sorgulama 

Log Sorguları menüsünün üçüncü formu, Tarama Test Log Sorgulama formudur. Tarama Test 

Log Sorgulama Formu; yapılan bütün tarama testlerini ve test sonuçlarını görüntülemek için 

kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 67.Tarama Test Log Sorgulama Formu 

Şekil 67.’de görüntülenen Tarama Test Log Sorgulama formunda ; 

1 numaralı alanda, sorgu kriteri seçim işlemi gerçekleştirilmektedir. Sorgu yapılacak tarih aralığı 

ve diğer kriterler, bu bölümden belirlenir.   

2 numaralı alanda,  ilgili kriterlere bağlı olarak, sorgusu yapılan  tarama test  listesi 

görüntülenmektedir.  

3 numaralı alanda,  ilgili sorgu işlemi sonrasında görüntülenen, toplam kayıt sayısı bilgisi 

görüntülenmektedir. 

4 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  
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4) Çıkış Log Sorgulama 

Log Sorguları menüsünün dördüncü formu ,Çıkış Log Sorgulama formudur. Çıkış Log Sorgulama 

Formu; sistemden çıkışı yapılıp kullanılmış, hastane dışına çıkarılmış yada iade edilmiş  kan 

ürünlerini, kriterlere bağlı olarak görüntülemek için kullanılmaktadır. 

 

Şekil 68.Çıkış Log Sorgulama Formu 

Şekil 68.’de görüntülenen Çıkış Log Sorgulama formunda ; 

1 numaralı alanda, sorgu kriteri seçim işlemi gerçekleştirilmektedir. Sorgu yapılacak tarih aralığı 

bu bölümden belirlenir. Sorgulama işlemi Hareket Tipi; Çıkış, Çıkış&Kullanılan ya da Đade bazında 

gerçekleştirilebilmektedir. Kan Ürünü bazında sorgu yapılmak istendiğinde; açılır listeden ilgili ürün 

seçimi yapılabilmektedir. 

2 numaralı alanda,  ilgili kriterlere bağlı olarak çıkış işlemleri listesi görüntülenmektedir.  

3 numaralı alanda,  ilgili sorgu işlemi sonrasında görüntülenen, toplam kayıt sayısı bilgisi 

görüntülenmektedir. 

4 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  
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5) Kan Giriş Log Sorgulama 

Log Sorguları menüsünün beşinci formu, Kan Giriş Log Sorgulama formudur. Kan Giriş Log 

Sorgulama Formu; sisteme girişi yapılan yada giriş işlemi iptal edilen bütün kan ürünlerini, 

kriterlere bağlı olarak görüntülemek için kullanılmaktadır. 

 

Şekil 69.Kan Giriş Log Sorgulama Formu 

Şekil 69.’da görüntülenen Kan Giriş Log Sorgulama formunda ; 

1 numaralı alanda, sorgu kriteri seçim işlemi gerçekleştirilmektedir. Sorgu yapılacak tarih aralığı 

bu bölümden belirlenir. Sorgulama işlemi Hareket Tipi; Kan Giriş  ya da Kan Giriş Đptal bazında 

yapılabilmektedir. Kan Ürünü bazında sorgu yapılmak istendiğinde; açılır listeden, ilgili ürün seçimi 

yapılabilmektedir. 

2 numaralı alanda,  ilgili kriterlere bağlı olarak, ürün listesi görüntülenmektedir.  

3 numaralı alanda,  ilgili sorgu işlemi sonrasında görüntülenen, toplam kayıt sayısı bilgisi 

görüntülenmektedir. 

4 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  
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6) Donör Log Sorgulama 

Log Sorguları menüsünün altıncı formu, Donör Log Sorgulama formudur. Donör Log Sorgulama 

Formu; sistemde kaydı bulunan bütün donörleri, kriterlere bağlı olarak görüntülemek için 

kullanılmaktadır. 

 

Şekil 70.Donör Log Sorgulama Formu 

Şekil 70.’de görüntülenen Donör Log Sorgulama formunda ; 

1 numaralı alanda, sorgu kriterleri seçim işlemi gerçekleştirilmektedir.  

2 numaralı alanda,  ilgili kriterlere bağlı olarak, donör listesi görüntülenmektedir.  

3 numaralı alanda,  ilgili sorgu işlemi sonrasında görüntülenen, toplam kayıt sayısı bilgisi 

görüntülenmektedir. 

4 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  
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7) Tetkik Log Sorgulama 

Log Sorguları menüsünün yedinci formu, Tetkik Log Sorgulama formudur. Tetkik Log Sorgulama 

Formu; kan bankasından istenen, onaylanan yada geri alınan bütün tetkik bilgilerini, isteğe bağlı 

olarak, tetkik adı bazında görüntülemek için kullanılmaktadır. 

 

Şekil 71.Tetkik Log Sorgulama Formu 

Şekil 71.’de görüntülenen Tetkik Log Sorgulama formunda ; 

1 numaralı alanda, sorgu kriteri seçimi işlemi gerçekleştirilmektedir. Sorgu yapılacak tarih aralığı 

bu bölümden belirlenir. Tetkik Adı bazında sorgu yapılmak istendiğinde; açılır listeden ilgili tetkik 

adı seçimi yapılabilmektedir. 

2 numaralı alanda,  ilgili kriterlere bağlı olarak, tetkik listesi görüntülenmektedir.  

3 numaralı alanda,  ilgili sorgu işlemi sonrasında görüntülenen, toplam kayıt sayısı bilgisi 

görüntülenmektedir. 

4 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  
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8) Fizik Đnceleme Log Sorgulama 

Log Sorguları menüsünün sekizinci formu, Fizik Đnceleme Log Sorgulama formudur. Fizik 

Đnceleme Log Sorgulama Formu; sistemde kaydı bulunan bütün fizik inceleme sonuçlarını,  tarih 

bazında görüntülemek için kullanılmaktadır. 

 

Şekil 72.Fizik Đnceleme Log Sorgulama Formu 

Şekil 72.’de görüntülenen Fizik Đnceleme Log Sorgulama formunda ; 

1 numaralı alanda, sorgu kriteri seçimi işlemi gerçekleştirilmektedir. Sorgu yapılacak tarih aralığı 

ve diğer kriterlerin seçimi, bu bölümden belirlenir. 

2 numaralı alanda,  ilgili kriterlere bağlı olarak, fizik inceleme listesi görüntülenmektedir.  

3 numaralı alanda,  ilgili sorgu işlemi sonrasında görüntülenen, toplam kayıt sayısı bilgisi 

görüntülenmektedir. 

4 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  

  



S a y f a  | 73 

 

9) Aferez Đşlemi Log Sorgulama 

Log Sorguları menüsünün dokuzuncu formu, Aferez Đşlemi Log Sorgulama formudur. Aferez 

Đşlemi Log Sorgulama Formu; aferez işlemlerine ilişkin logları, istenilen kriterlerde sorgulamak için 

kullanılmaktadır. 

 

Şekil 73.Aferez Đşlemi Log Sorgulama Formu 

Şekil 73.’de görüntülenen Aferez Đşlemi Log Sorgulama formunda ; 

1 numaralı alanda, sorgu kriterleri seçim işlemi gerçekleştirilmektedir. Sorgu yapılacak tarih 

aralığı ve diğer kriter seçimleri bu bölümden belirlenir. 

2 numaralı alanda, ilgili kriterlere bağlı olarak aferez işlemleri listesi görüntülenmektedir.  

3 numaralı alanda, ilgili sorgu işlemi sonrasında görüntülenen toplam kayıt sayısı bilgisi 

görüntülenmektedir. 

4 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  
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c) Kan Bankası Aferez Đstem 

Bu form Referanslar/Ayarlar menüsünde bulunan 21 numaralı parametre olan Aferez Kan 

Bankasına mı Bağlı seçeğinin ayar değerine bağlı olarak kullanılmaktadır. Đlgili seçeneğin 

parametre değerine bağlı olarak, Đşlemler/Aferez Đşlemleri menüsü altında kullanılabilmektedir. Bu 

form; Yeni bir istem numarasıyla Aferez hasta bilgilerini girerek, hastaya ürün/tetkik isteminin 

gerçekleştirilmesi için kullanılmaktadır.  

 

Şekil 74. Kan Bankası Aferez Đstem 

Şekil 74.’de görüntülenen Kan Bankası Aferez Đstem formunda ; 

1 numaralı alanda,yeni bir Đstem  No almak için imleç Đstem No kutusundayken F8 fonksiyon 

tuşu ile yeni bir Đstem No alınır. Dosya No kutusundayken, klavyeden F2 fonksiyon tuşuna 

tıklayarak Dosya No Yardım ekranından, Ara düğmesi Dosya No bulunabilmektedir.  

2 numaralı alanda, ilgili aferez hastasına ürün/tetkik istemlerinin seçim işlemi gerçekleştirilir . Bu 

alanda, yeşil renkler aferez kan ürünlerini, gri renkler tetkik ve işlemleri göstermektedir.  

3 numaralı alanda ,hastanın öyküsü görüntülenmektedir. 

 

4 numaralı alanda,  işlem düğmeleri yer almaktadır. 
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Đpucu: istem değiştirme 

2 saat içerisinde, Kan Bankası Đstem 

Girişi formundan, istem üzerinde 

değişiklik yapılabilmektedir. Đki saat 

sonrasındaki değişiklikler,  Đstem 

Kabul  formundan yapılmaktadır. 


