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Kurumlar Arası 
Paylaşım Projesi



KUPA -Kurumlar Arası Paylaşım Projesi- Nedir ?
Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında mali kaynakların 
israfının önlenmesi, bütçe imkânları ile eğitim ortamlarının etkin ve 
verimli kullanımının sağlanması amacıyla öncelikli olarak "Mesleki 
Eğitimde 1.000 Okul" projesi kapsamındaki okullarımızdan başlamak 
üzere, Kurumlar Arası Paylaşım Projesi (KUPA) hayata geçirilmiştir.

Proje ile çeşitli sebeplerle kullanılmayan veya depolarda bekletilen ihtiyaç 
fazlası taşınırların, atıl duruma düşmelerinin önlenmesi,  alan/dal ve okul 
kapatılması nedenleri ile devredilmesi gereken makine teçhizatın hızlı bir 
şekilde yeniden kullanımının sağlanması amacıyla kullanım ömürleri 
bitmeden ekonomiye kazandırılması hedeflemektedir.



Sisteme Giriş

Sistem üzerinden ürün paylaşmak ya da 

paylaşılmış bir ürüne talep göndermek 

isteyen kurum, anasayfada bulunan 

“MEBBİS Giriş” bağlantısını kullanarak 

“kurum kodu ve şifresi” ile birlikte 

sisteme giriş yapacaktır. 



Yönetim Paneli

Başarılı bir şekilde giriş yapan kurum 

yönetim paneline yönlendirilir. Burada 

kurum ürün ekleme, kendisine gelen 

talepler ile ilgili işlemleri yapabilir. 

Ayrıca talep ettiği ürünlerle ilgili son 

durumu da buradan takip edebilir.



Ürünler Sayfası

Kurumlar giriş yaparak yada yapmadan 

ürünler kısmından Türkiye geneli 

paylaşılmış olan ürünleri görebilirler. 

Ürünlere ait özelliklerle arama 

yapabilirler. Arama yapan kurumun bir 

ürünün detaylı özelliklerine bakması 

yada ürünü talep etmek istemesi 

durumunda sisteme giriş yapması 

gerekmektedir.



Ürün Detay/Talep Sayfası

Giriş yapmış olan kurum almak istediği 

ürünün detay sayfasından çeşitli 
açılardan çekilmiş fotoğraflarına ve 

diğer özelliklerine bakabilir, istemesi 

halinde ürünü talep edebilir.

Bir ürünün talep edilmesi durumunda 

talep edilen kurum isterse talebi kabul 

ya da red edebilir. Talebi kabul etmesi 

halinde talep miktarınca ürün pazardan 

çekilir ve kalan miktarı ile başka 

kurumlar talepte bulunabilir.



Okul Profil Sayfası

Sistemde bir kere oturum açmış olan 

kurumun profili oluşturulur ve bu profil 

herkese açık şekildedir. Burada 

kurumun paylaştığı ürünler ve 

kendisine yapılan talep sonucunda 

paylaştığı ürünlerin tahmini piyasa 

değerlerinin toplamı gözükür.



Ürün Ekleme

Giriş yapan  kurum, yönetim paneli 

üzerinden paylaşmak istediği ürüne ait 

özellikleri girerek diğer kurumlardan 

gelen talepleri değerlendirir.



Talep Onay-Red / Bekleme 

Bir kurum bir ürüne talep gönderdiği 

anda bu talep ürün sahibi kurum 

tarafından görülür. Talep eden kurum 

beklerken talebi onaylamak ve 

reddetmek ürün sahibi kurumun 

sorumluluğundadır.



Tutanaklar

Kurumun bir talebi onaylaması 

durumunda, talep eden kurumun gelen 

ürünler tutanak ve talebi onaylayan 

kurumda giden ürünler tutanak 

pencerelerinde bu tutanaklar gözükür. 

Kurumların teslim anında bu 

tutanakları yazdırıp çıktı almaları 

gerekir. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre 

yapılması gereken devir işlemleri ayrıca 

gerçekleştirilmelidir.


