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DAYANIKLI TAŞINIR HİZMET ALIM EKRANI 

Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS)’nde geliştirilen, maliki olunmayan ve depo kaydı 

bulunmayan, sağlık tesisi içerisinde veya tesis dışında bulunan ancak sözleşme ve / veya protokol kapsamında 

sağlık hizmeti sunumunda kullanılan biyomedikal nitelikli dayanıklı taşınırların yönetimi amacıyla “Dayanıklı 

Taşınır Hizmet Alım Ekranı” geliştirilmiştir. 

Dayanıklı Taşınır Hizmet Alım Ekranı bünyesinde Dayanıklı Taşınır Bilgileri ve Kare Kod sekmeleri ile 

oluşturulan iki modül bulunmaktadır. Dayanıklı Taşınır Bilgileri Modülü üzerinden kurumlarımızın maliki 

olmadığı, depo kaydı oluşturulmayan, sağlık hizmeti sunumunda kullanılan biyomedikal nitelikli tüm dayanıklı 

taşınırlara ait idari ve teknik bilgilerinin girişi yapılacaktır. Bu taşınırlar, özel klinik veya üniversiteler ile 

gerçekleştirilen sözleşme veya protokoller kapsamında sağlık tesislerimiz ile müşterek sağlık hizmeti sunan, sağlık 

tesislerimizce verilen hizmeti destekleyen özel ve / veya kamu kurumlarının sahip olduğunu cihazlardır. Örneğin; 

biyokimya laboratuvar hizmetleri, manyetik rezonans görüntüleme hizmeti, diyaliz hizmetleri, fizik tedavi 

hizmetleri gibi sağlık hizmeti alınan biyomedikal nitelikli cihazları kapsamaktadır. 

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

gerçekleştirilecektir. 

1. Dayanıklı Taşınır Bilgileri Modülü 

Sağlık hizmeti sunumunda kullanılan biyomedikal nitelikli dayanıklı taşınırların verilerinin girilmesine 

öncelik verilecektir. Modül içerisinde yer alan “Biyomedikal Teknoloji Türü” ve “Biyomedikal Teknoloji Tanımı” 

içerisinde tanımlanmış taşınırların hizmet alımı yapılan özel sağlık tesisleri ve kliniklerde, özellikli sağlık 

araçlarında, Kamu Hastaneleri bağlı tüm depo ve ambarlarda bulunan cihaz, ekipman ve sistemlerin dayanıklı 

taşınır niteliğinde takibi esas alınmıştır. Listede bulunamayan veya mükerrerlik durumlarında hizmet alan sağlık 

tesisinin bağlı bulunduğu Genel Sekreterlik’lerin Mali Hizmetler Başkanlığı bünyesinde yer alan Klinik 

Mühendislik Hizmetleri Birimlerine danışılması uygundur. 

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

a. Taşınıra ait sağlık hizmeti kapsamının Hizmet Türü listesinden seçilmesi, 

b. Taşınıra ait tür bilgisinin Biyomedikal Tür listesinden eşleştirilmesi, 

c. Taşınıra ait tanım bilgisinin Biyomedikal Tanım listesinden eşleştirilmesi, 

d. Taşınıra ait yer bilgisinin Kullanım Yeri listesinden seçilmesi, 

e. Taşınıra ait branş bilgisinin Klinik Branş listesinden seçilmesi, 

f. Taşınıra ait marka bilgisinin Marka listesinden seçilmesi, 

g. Taşınır ait Model bilgisinin el ile 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 Üretim Yılı biliniyorsa üretim yılı bilgisinin el ile girilmesi, 

l. Taşınıra ait sözleşme bilgisinin Tedarik Türü listesinden seçilmesi, 

m. Taşınıra ait sözleşme süresinin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Sözleşme Tarihi aralıklarına gün-ay-yıl 

olarak el ile girilmesi, 

n. Hizmet tedarikçisine ait Vergi No bilgisinin el ile girilmesi, 

o. Sağlık tesisi adına taşınır ve hizmet sorumlusu personele ait Kurum Personeli bilgisinin listeden 

seçilmesi işlemleri gerçekleştirilecektir. 
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Şekil 1 : Dayanıklı Taşınır Hizmet Alım Ekranı 

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) 

 


