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DAYANIKLI TAŞINIR ENVANTER YÖNETİMİ EKRANI 

Dayanıklı Taşınır Envanter Yönetimi Ekranı bünyesinde Dayanıklı Taşınır Bilgileri ve Kare Kod 

sekmeleri ile oluşturulan iki modül bulunmaktadır. Dayanıklı Taşınır Bilgileri Modülü üzerinden kurumlarımız 

bünyesinde depo kaydı oluşturulan tüm dayanıklı taşınırlara ait idari ve teknik bilgilerin girişi yapılacaktır. Veri 

girişinin ardından tüm dayanıklı taşınırlar için taşınır bilgilerinin yer aldığı kare kod uygulamaları 

gerçekleştirilecektir. 

1. Dayanıklı Taşınır Bilgileri Modülü 

Bu veri girişlerinde 253-03-04, 253-03-05, 253-03-06, 253-03-08, 255-01-05-01 hesap kodları ve maddi 

olmayan duran varlıkların yer aldığı 267 hesap kodlarında yer alan biyomedikal nitelikli dayanıklı taşınırların 

verilerinin girilmesine öncelik verilecektir.  

Modül içerisinde yer alan “Biyomedikal Teknoloji Türü” ve “Biyomedikal Teknoloji Tanımı” içerisinde 

tanımlanmış taşınırların Kamu Hastane Birliklerinde, birliklere bağlı sağlık tesislerinde, özellikli sağlık araçlarında, 

sağlık tesislerine bağlı tüm depo ve ambarlarda bulunan cihaz, ekipman ve sistemlerin dayanıklı taşınır niteliğinde 

takibi esas alınmıştır.  

Listelerde yer alan ve sarf niteliğinde takibi sürdürülen taşınırların dayanıklı taşınır niteliğinde takibi için 

devirler ilgili depo sorumlusu Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerince gerçekleştirilecektir. Listede bulunamayan veya 

mükerrerlik durumlarında bağlı bulunulan Genel Sekreterlik’lerin Mali Hizmetler Başkanlığı bünyesinde yer alan 

Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimleri ve Stok Birimlerine danışılması uygundur. 

Biyomedikal tür ve tanım listelerinde yer alan tüm biyomedikal amaçlı dayanıklı taşınıra ilişkin; 

a. Taşınıra ait tür bilgisinin Biyomedikal Tür listesinden eşleştirilmesi, 

b. Taşınıra ait tanım bilgisinin Biyomedikal Tanım listesinden eşleştirilmesi, 

c. Taşınıra ait yer bilgisinin Kullanım Yeri listesinden seçilmesi, 

d. Taşınıra ait branş bilgisinin Klinik Branş listesinden seçilmesi, 

e. Taşınıra ait marka bilgisinin Marka listesinden seçilmesi, 

f. Taşınıra ait hatırlatıcı Açıklama bilgisinin girilmesi, 

g. Taşınıra ait marka bilgisinin Model bilgisinin girilmesi, 

h. Taşınıra ait seri numarası biliniyorsa seri numarası bilgisinin el ile girilmesi, 

i. Taşınıra ait lot / parti numarası biliniyorsa lot / parti numarasının el ile girilmesi, 

j. Taşınır ait TİTUBB kaydı var ise küresel barkodunun el ile girilmesi, 

k. Taşınıra ait edinme yılının sadece yıl bazlı olarak el ile girilmesi, 

l. Taşınıra ait üretim yılı biliniyorsa üretim yılı bilgisinin el ile girilmesi, 

m. Taşınırın edinme yılı itibariyle geçerli olan garanti süresi bilgisinin el ile girilmesi, 

n. Taşınırın güncel durumunun tanımlanması ve ilgili durumlarda “Pasif ve Arızalı İse Nedeni” 

listesinden seçilmesi işlemleri gerçekleştirilecektir. 

o.  

Biyomedikal tür ve tanım listelerinde yer almayan diğer dayanıklı taşınırlara ilişkin; 

a. Taşınıra ait marka bilgisinin el ile girilmesi, 

b. Taşınıra ait varsa açıklamaların el ile girilmesi, 

c. Taşınır ait model bilgisinin el ile girilmesi, 

d. Taşınıra ait seri ve / veya IMEI numarası biliniyorsa seri numarası bilgisinin el ile girilmesi, 

e. Taşınıra ait edinme yılının sadece yıl bazlı olarak el ile girilmesi, 

f. Taşınıra ait üretim yılı biliniyorsa üretim yılı bilgisinin el ile girilmesi, 
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g. Taşınırın edinme yılı itibariyle geçerli olan garanti süresi bilgisinin el ile girilmesi, 

h. Taşınırın güncel durumunun tanımlanması ve ilgili durumlarda “Pasif ve Arızalı İse Nedeni” 

listesinden seçilmesi işlemleri gerçekleştirilecektir. 

Bu veri giriş işlemlerini takiben dayanıklı taşınırların güncel zimmet bilgisi kontrol edilecektir. Bu faaliyetlerin 

sürekliliği sağlanmalı ve takibi gerçekleştirilmelidir.   

 
Şekil 1 : Dayanıklı Taşınır Bilgileri Modülü 

2. Kare Kod Modülü 

Dayanıklı Taşınır Bilgileri Modülü’nden veri girişi tamamlandıktan sonra sistem tarafından otomatik bir 

künye numarası tanımlanacaktır. Bu künye numarasına bağlı olarak Kare Kod Modülünde bulunan, iki boyutlu kod 

jeneratörü / üreteci ile her cihaza özgü birer kod üretilecektir. Bu kodun yer aldığı bir etiketin taşınır üzerinde en az 

bir (1) görünür bölgeye iliştirilmiş, basılmış olması gerekmektedir. Üretilecek olan kare kod ile birlikte künye 

numarasının basılması ise kullanıcı insiyatifine bırakılmıştır. Kare kod ile birlikte künye numarasının da etikette 

yer almasını için etiketin “Üstünde” veya “Altında” seçenekleri bulunmaktadır. Üretilen olan kare kod içeriği ve 

yapısı, tüm baskı sistemlerinde kullanılacak olan kırtasiyelere ve yazıcı özelliklerine uyumludur. Farklı cihaz türleri 

için farklı boyut seçenekleri ve farklı baskı sistemleri için boşluk ayarlama imkanı verilmiştir. Gerekli seçimler ve 

ayarlamalar sonrasında tekli veya çoklu basım için kare kodlar oluşturulabilecektir.  
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Şekil 2 : Kare Kod Modülü 

 

 

Şekil 3 : Kare Kod (QR Code) 

 


