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YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU 
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  Numune Transfer yazılımına başvuru için kurum                    

Mesul Müdürü bilgileri ile kurum ÇKYS kodu gerekli olacaktır. ÇKYS 

kodunuzu bilmiyorsanız İl Sağlık Müdürlüğünüzün ÇKYS birimin-

den dan öğrenebilirsiniz. 

 Uygulama girişi http://numunetransfer.saglik.gov.tr/ linkinden 

yapılır.  Sayfanın sağ altında bulunan Laboratuvar Kayıt butonu     

tıklanarak kayıt  sayfasına erişim sağlanmaktadır. 

Laboratuvar Kayıt Başvurusu 

http://numunetransfer.saglik.gov.tr/
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  Formu doldurabilmek için öncelikle 

ÇKYS  kodunuzu girmelisiniz.  

  ÇKYS Kurum kodunuzu girip           

ardından ÇKYS Getir butonu tıklandığında 

veri tabanından kurum sorgulanarak 

“Kurum Adı” alanında kurumunuzun adı  

otomatik olarak gelecektir. 

  Her tıbbi laboratuvar Mesul  Müdürü 

tarafından başvuruda bulunmalıdır. 

  Laboratuvar Ruhsat Numarası, Mesul 

Müdür Adı/Soyadı/TCKN ve   mesul müdür/

kurum elektronik  postası doldurulması     

zorunlu alanlardır.  

 Bilgilerin sırayla girilmesinin             

ardından Kaydet butonuna  basıldığında 

kurumun başvuru talebi gönderilmiş        

olacaktır. Aşağıdaki bilgi mesajı ekranda   

görülür. 

  Kurum onay linki başvuruda            

belirttiğiniz mesul müdür/kurum elektronik 

posta adresine gönderilecektir. 

      Laboratuvar Kayıt Başvuru Formu 
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Kurumun Sisteme Kabul Edilmesi; 

 Kurumun sisteme kabulünü       

Admin  sağlar.  

 

 Admin kurum bilgilerini                       

inceleyerek onay verir. Onay mesajı     

Mesul müdür/kurum elektronik posta 

adresine gönderilen Üye ol linki           

tıklanarak Üye Bilgileri ekranına        

ulaşabilirsiniz.  

 

  Üye Bilgileri sayfasında                

laboratuvar mesul müdür bilgileri               

doğrulanır, şifre  alınır ve Kaydet                  

butonuna tıklanır.   
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  Kurum kayıt işleminin ardından                                                         

http://numunetransfer.saglik.gov.tr linkine giriniz. 

 Kullanıcı adı : Mesul Müdür TCKN 

      Şifre                : Bir önceki basamakta belirlediğiniz şifreyi yazarak 

yazılıma giriş yapabilirsiniz.  

 Şifrenin unutulması durumunda Şifremi Unuttum seçeneği  

size  daha önce belirlediğiniz elektronik posta üzerinden hatırlatma 

yapacaktır. 

  Öncelikle Mesul Müdür olarak kurumunuzdan                            

görevlendireceğiniz kullanıcıları (laboratuvar uzmanı, paketleyici    

gibi) belirlemelisiniz. Bunu için Kullanıcı Daveti yaparak istediğiniz               

sayıda ve özelliklerde  yeni kullanıcılar davet edebilirsiniz. 

      Laboratuvar Mesul Müdür Ana sayfası; 
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  Daha sonra Mesul Müdür kurumun yurtdışında çalıştığı     

Laboratuvar/laboratuvarları belirleyebileceği gibi kullanıcılarda   

kendi pencerelerinden gönderimi yapacakları yurtdışı                      

laboratuvarları belirleyebilirler. 

  Yurtdışı laboratuvar ekleme işlemi için sol menüdeki Yurtdışı 

Laboratuvarım sekmesinin içerisindeki Laboratuvar Oluştur           

pencerelerini ya da Yeni Oluştur butonunu kullanabilirsiniz. 

  Buraya eklenecek laboratuvarlar adı ve diğer bilgiler              

gönderinizi oluşturduğunuzda karşınıza gelecek olan Testi Yapacak 

Laboratuvar alanında (tekrar tekrar yurtdışı laboratuvar bilgilerini 

girmemeniz için) seçenekler sunarak kolaylık sağlayacaktır. 

Yurtdışı laboratuvarım linkine tıklayarak 

açılan menüden Laboratuvar Oluştur ya da 

Yeni Oluştur butonlarından laboratuvar 

ekleyebilirsiniz. 
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 Kurumunuzun çalıştığı yurtdışı laboratuvar/laboratuvarları 

sadece bir kere tanımlamanız yeterlidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Düzenle  butonuna basarak laboratuvar bilgilerini                 

düzenleyebilir ya da Pasife Al butonu ile bu laboratuvarı pasif hale 

getirebilrsiniz. 
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 Numuneleri  göndermeye başlamak için Numuneler sekmesi       
altındaki Numuneler Listesini tıklayıp sol üst köşedeki Yeni butonunu 
tıklayınız.  
 
 Hasta Kimlik Numarası, Hasta Adı bilgileri girilir. T.C. Kimlik  
Numarası veya Pasaport numarası girilir. T. C. Kimlik numarası         
olmayan (kimlik çıkmamış bebek, ölü doğum, başka ülke                         
vatandaşları vb.) özel durumdaki hastalar için bu alan zorunlu                 
değildir. 
 
 Doğum Tarihi seçilerek girilir. 
 
 Gönderim Amacı seçeneklerinden uygun olan seçilir.  
 
 Test İstem Nedeni seçeneklerinden uygun olan seçilir. 
 
 Klinik ve Radyolojik Bulgular girilir. 
 
 SUT Kodu, OMIM Hastalık ve OMIM Gen kodlarından uygun 
olan/olanlar girilir. Bu kodlar dışındaki seçenek Diğer Kod penceresine 
girilir. 
 
 Numune Tipi seçeneklerinden uygun olan seçilir. 
 
 Testin yurtdışındaki adı Yurtdışı Test Adı penceresine yazılır. 
 
 Patojen Adı seçeneklerinden uygun olan seçilir. Bir patojen                 
seçerseniz Gönderici Beyan Formu A, patojen yok seçeneğini                   
seçerseniz Gönderici Beyan Formu B numune paketleme aşamasında 
pdf ’e aktarabilecek veya çıktı alabilecek şekilde size sunulacaktır. 
 

      Numune Ekleme; 
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 Ödemeyi Yapacak Kişi/Kurum seçeneklerinden uygun olan                
seçilir. SGK seçeneğini seçilirse SGK EK 1/C formu numune paketleme 
aşamasında pdf ’e aktarabilecek veya çıktı alabilecek    şekilde size    
sunulacaktır. 
 
 Materyalin Ticari Değeri Var mı? seçeneği tıklanırsa EURO             
cinsinden materyalin değeri girilir. Bu seçenek seçilmez ise yazılım             
tarafından sembolik olarak 1EURO değeri verilecektir. 
 
 Bir hastaya bir numune ekleme işlemi bitmiştir.  Aynı hastaya 
başka numuneler eklemek isterseniz Aynı Hastaya Ekle butonu       
tıklandığında hastanın bazı bilgileri otomatik olarak (tekrar yazarak      
zaman kaybedilmemesi için) gelecektir. 
 
 Başka bir hastaya numune eklenecekse Yeni butonu ile numune 
ekleme işlemi yukarıda anlatıldığı gibi yapılır. 
 
 Nadirde olsa sisteme girmekte problem yaşandığında numune 
gönderiminin kesintiye uğramaması için yukardaki bilgilerin 
bulunduğu bir excel ortamına verileri girilir. Sisteme giriş yapılmaya 
başlandığında excel ortamındaki bu veriler sisteme girilirken                 
Acil Gönderildi, Gönderim Tarihi ve Açıklama kısımları mutlaka       
doldurulmalıdır. 
 
 Kaydet botunu ile veriler kaydedilir. 

      Numune Ekleme; 
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 Numuneleri belirlediniz. Paket oluşturma işlemini başlatmak 
için Numuneler Listesi sekmesinden  Numune Paketle tıklanır.  
 
  Aynı adrese (aynı yurtdışı laboratuvara) göndereceğimiz           
numuneleri Birlikte Gönder seçeneğinin altındaki kutular tıklanarak 
seçilir. 
 Ödemeyi Yapacak Kişi/Kurum seçilir. (Ödemeyi SGK yapacak se-
çeneği seçilmiş ise Numune Listesinden SGK    formu Ekle butonun-
dan SGK formu düzenlemelisiniz. SGK formunu doldurduktan son-
ra rapora imza atacak doktorların ismini Doktor Ekle butonu ile                      
ekleyebilirsiniz. SGK formu dolmadan bir sonraki basamağa                       
geçemezsiniz.) 

 

      Numune Gönderme; 
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 Birlikte göndereceğimiz numuneleri seçtikten sonra Numune 
Gönder butonu ile bir paket oluşturulur. 
 
 Paket Bilgileri içindeki Taşıma Tipi seçeneklerinden uygun 
olan seçilir. Bu seçenekler dışında bir taşıma yapılıyorsa Diğer  Taşı-
ma Tipi   seçeneğine yazılır. 
 

 Testi Yapacak Laboratuvar daha önceden belirlenmiş      Yurtdı-
şı Laboratuvarlarım arasından seçenekli olarak çıkacaktır. 
 
 Teslim Alan Kişi penceresinde numuneyi teslim alan kargo fir-
ması seçilir. 
 
 Kargo takip Numarası kargonun durumuna göre hemen              
girilebileceği gibi gönderi gittikten sonra yazılım açılarak bu bilgi  
girilebilir. Bu işlem Paketlemenin Ardından Yapılacak   İşlemler Bö-
lümünde  görsellerle anlatılmıştır. 
 
 Soğuk Zincir ile gönderilecek ise Soğuk Zincir mi?         seçe-
neği tıklanır. 
 
 Kaydet butonu ile işlem sonlandırılır. 
 
 Oluşturulan paketin sorumluluğunu aldığına dair onay metni 
içeren Kabul Ediyorum sekmesi işaretlenir. 
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Oluşturduğumuz bu gönderiyle ilgili 

beyan penceresi açılacaktır. Gönderi 

için Kabul Ediyorum butonunu       

tıklıyoruz 
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 Gönderiler linkinden Gönderi Listesine tıklayarak oluşturduğu-

muz paketleri görebiliriz. 

 Bir gönderiyi paketlemeden önce o gönderiye ait oluşan tüm  

formların çıktı alınarak ilgili kişilerce imzalanması ve paket içeriğine   

konulmalıdır. 

 İşlem basamakları sırasında girdiğiniz her türlü veri girilip             

Kaydet butonu ile kaydedildikçe sistem tarafında ard alanda Profor-

ma Fatura Formu, Gönderici Beyan Formu, SGK EK 1/C Formu ve 

Gümrük Formlarının doldurulmasını sağlayacaktır. İlgili butonlarla 

bu formlar pdf formatında kaydedebilir veya çıktısını alabilirsiniz. 

      Paket İçeriği; 
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Gönderici tarafından paket teslim 

edildikten sonra gönderiler         

linkiden gönderi listesi tıklanır. Açı-

lan bu sayfada ilgili pakete    kargo 

takip numarası girmek için düzenle 

butonu tıklanır 

Kargoya teslim edilen gönderinin 

ilgili firma tarafından verilen takip 

numarası Kargo Takip Numarası 

alanına girilerek tekrar kaydet   

butonu tıklanır. 

Paketlemenin Ardından Yapılacak İşlemler; 



 16 

 

Paketlene Numuneye Ait Formlar; 
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Paketlene Numuneye Ait Formlar; 
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Yurtdışından Gelen Numune İşlemleri; 

 Bakanlığımız tarafında sadece yurtdışına giden numunelerin 

değil yurtdışından gelen numuneler hakkında bilgi sahibi olarak 

süreci yönetebilmek amaçlanmıştır.  

 

 Yurtdışından gelen numuneler konusunda Bakanlığın                 

belirleyeceği periyotlarda aşağıda açıklandığı gibi sisteme veri        

girilmesi istenmektedir. 

 

 Tıbbi laboratuvarlara yurtdışından gelen numunelerin       

bilgilerini girebilmek için  Gelen Numune Listesi sekmesinin       

altındaki Gelen Numune Kayıtları tıklanır ve açılan pencerede Yeni 

botununa basılarak ilgili testin bilgilerin girilir.   
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Yurtdışından Gelen Numune İşlemleri; 

Yurtdışından gelen numunelerin  

bilgilerini girmek için ekleyebilirsiniz. 
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Herhangi Bir Nedenle Yazılıma Veri Girilmediğinde Ne Yapacağım? 

Acil olarak gönderildiğinin 

belirlenmesi için bu veriler 

Sistem  ya da kullanıcıdan kaynaklı herhangi bir sorundan dolayı ya-

zılımın açılamıyor ve acil olarak mutlaka gönderilmesi gereken bir nu-

mune olduğu durumda;  

  Acil Numune Gönderilmesi Formu’nu doldurularak numune gön-

derilir. 

 Sorun giderilir giderilmez hemen yazılıma girilerek veri girişi 

yapılır. 

  Acil Gönderildi kutusu işaretlenir, gönderim tarihi, acil kodu 

yazılarak gerekli açıklama yapılır. 

 Hastaya ait diğer veriler girilir ve kaydedilir. 


