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4.1 Ayniyat 
Çözüm Ayniyat programı çok kapsamlı bir stok takip programı olmakla beraber, aynı 

zamanda kurum ve kuruluşların daha bir çok işlemlerini bilgisayar ortamına taşıyan yapıya 
sahip bir programdır. Otomasyon isteminin bir ayağını oluşturan ayniyat programı Stok, Cari, 
Demirbaş/Cihaz Takip, İaşe olmaz üzere çeşitli ana başlıklar altında detaylandırılmaktadır. 
Kurumlar ve kuruluşlar Çözüm Ayniyat programını isterlerse Otomasyon program grubunun bir 
parçası olarak kullanabilecekleri gibi, aynı zaman da ayrı bir modül olarak ta kullanabilirler. 
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılabilme özelliği sayesinde kurum ve kuruluşların 
tüm ihtiyaçlarını karşılar niteliktedir. Ayniyat  programının parametrik yapısı sayesinde istenilen 
anda istenilen parametre işaretlenerek istenilen yapı ile program çalıştırılmaya devam edilebilir. 

Stok Mönüsü: Kurum ve kuruluşların stok takip ve İaşe kısımları aşamasının başlangıcı 
olan Stok kartı kayıt kısmını içerir. Stok mönüsünde stok kartlarının kaydı yapılır, Kayıtlı stok 
kartlarının stok hareketlerine ait bilgilere ulaşılabilir. Sipariş işlemleri yapılabilir. Stok 
hareketlerine esas raporlar çıkarılabilir. Günlük yevmiye kayıtlarını içeren raporlar alınabilir. 

Cari Mönüsü Stok takibi aşamasında kullanılan firma bilgilerinin ve bu firmalara ait 
borç/alacak kayıtlarının tutulduğu kısımdır.  

Hareket Mönüsü stokların giriş ve çıkış kayıtlarını tutulduğu kısımdır. Stok giriş ve çıkış 
hareketlerine ait tüm detaylı hareketleri içermektedir. 

İaşe Mönüsü Çözüm Ayniyat programının Mutfak Ünitesini kullanan kurumların İaşe 
hazırlama aşamalarını içeren kısımdır. 

Demirbaş / Cihaz Takip Mönüsü ise kurumların demirbaş kayıt işlemleri, cihaz bakım 
onarım kayıtları, demirbaş yeniden değerlerme işlemleri, Devir Teslim işlemleri, Hurda fişi 
işlemleri  kısımlarını içerir. 
 

4.1.1 Stok 

4.1.1.1 Stok Kartları 
 
 Tanım :  

Stok kartları ekranı ayniyat programında stok takip işlemlerinin başlangıç noktası 
olarak adlandırılabilir. Stok Kartları ekranında her bir stok için ayrı ayrı bir defaya mahsus 
olmak üzere bir kart açılır ve açılan kart üzerinden ilgili stokun giriş ve çıkış takibi yapılır. 

Kapsam :  
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m içerisinde kullanılan stok kartlarının kayıtları yapılır.              Stok Kart ekranında ; kuru
Yapılan her kayıt kurum 
içerisinde belirli zaman 
aralıklarında çıkış veya 
giriş işlemlerine tabi 
tutulur. Stok kartı 
ekranının üst bölümünde 



 
 

kaydı yapılan stoka ait özel bir stok kodu bulunur.  Stok kodu ; ürünün veya ürünlerin takibini 
sağlamak ve istenilen anda o stok numarasına ait ürünün yeniden işleme tabi tutulmasını 
sağlamak  amacı ile stok kartında tanımlanmıştır. Stok kodu hanesine on beş karaktere kadar 
harf veya rakamsal bilgi girebilirsiniz. Stok kartlarında ki Stok adı bölümü kaydı yapılan stokun 
adıdır. stok adı resmi evraklar üzerinde bulunan ve tek bir ürünü temsil edebileceği gibi genel 
bir ürün yapısını da gösterebilir. Açıklama bölümünde eklenen kayıta ilişkin bir açıklama veya 
not bildirimi olabilir;  bu sizin değişik tarihlerde değişken birim veya stok adetlerine göre bir 
takip yapmanızı kolaylaştırır. Ayniyat stok kartlarına eklenen özel kod giriş bölümleri sayesinde 
kullanıcıların ilgili bir stok birimine ulaşması veya arama ekranların da daha hızlı bir takip 
yapabilmesi kolaylaşmış kullanıcıların daha hızlı bir veri giriş ve değiştirme işlemi yapması 
sağlanmıştır. ekranın üst tarafında ki firma alanı stok alımının yapıldığı firmayı gösterir . Firma 
kaydını eklemek CTRL+ENTER yaparak açılan listeden tanımlanmış firmalardan biri seçe 
bilirsiniz yada ;  yeni bir firma tanımı yapabilmek için ilgili alana firma kodu girerek cari hesap 
kartı ekranından yeni bir firmanın kaydını yapabilirsiniz. Yapılan cari kayıt ilgili firmanın stok 
kartlarında hem de ayniyat programının diğer alanlarında kullanılan cari bilgilere erişimi 
kolaylaştırır. Ayrıca stok kartı dışında da yeni bir cari kart tanımı yapmak istediğiniz zaman ana 
mönüden Cari \ Cari kart bölümlerine girebilirsiniz. Yalnız firma seçeneği kaydı yapılan stokun 
yalnızca o firmadan alınacağını gösterir. Hammadde alanı kayıtlara eklenen stokun ne şekilde 
alındığını veya ne şekilde kayıtlara eklendiğini gösterir.  
Stok kartının alt tarafındaki alanlar ; kaydı yapılan ürün veya ürünlerin rakamsal değerlerini 
gösterir. Stok ayrıntı bilgilerinde ilgili kaydı yapılan ürünün ne şekilde kayıtlara işlendiğini  ve 
ne şekilde takibinin yapılacağını gösterir; bu bölümde seçilebilecek stok birimleri Adet , Kg , 
Kutu , Gr ,Cm vb...olabilir.  İşlem alanına kaydı yapılan stok‘un ; stok kartı dışındaki hangi 
işlemlerde kullanılacağını gösterir işlem alanına FT = Fatura , Hr= hareket , İa= iaşe vb... gibi 
seçenekler yazabilirsiniz. Alış fiyatı  alanı ilgili ürün için geliş fiyatını yansıtır. İlgili ıskonto ve 
KDV eklentileri ile program otomatik olarak  satış fiyatını diğer hanelere doldurur. fiyat tipi 
seçenekleri yapılan bu stok kaydının varsa döviz türü ile de takibinin yapılacağını gösterir. 
ayrıca ekranın alt tarafta  ( ana depo ) başlıklı bölümde  depo da bulunan stok numarası aynı 
olan ürünler görülebilir ve kullanıcı açısından takibi kolaylaşır. ekranın üst tarafında ki mönü 
tuşlarından  yeni bir kayıt eklemek istediğiniz zaman “Yeni” bu tonuna basabilir, yaptığınız 
yeni kaydı kayıtlara eklemek istediğiniz zaman “Kayıt” bu tonuna basabilirsiniz. Eğer belirli 
tarihlerde ki stok kayıtlarına ilişkin rapor almak istenilirse o zaman “Rapor” bu tonuna basarak 
yazıcı çıktılarını alabilirsiniz. 

Tuşlar :   

            Stok kartı ekranı, Stok Ayrıntı Kısmında yer alan ‘İşlem’ alanında iken 

f stok 
kartını ka

ok kartını iptal eder. (Bir stok kartının silinebilmesi/iptal 
edilebilm in i

=Her hangi bir stok kartındayken, kayıtlı olan başka bir stok kartına kısa 
yoldan g yapa

ktif olan stok kartının hareketlerini gösterir bir rapor açar. Bu raporda 
kriter olarak tarih aralığı belirtilebilir.  

Space =
Space tuşuna basarak aktif stok biriminin hangi işlemlerde kullanılacağını belirtebilirsiniz. 

F2 =Stok kartında doldurulması gereken alanlar doldurulduktan sonra akti
yıt etmek için kullanılır. 
F3 =Aktif olan st
esi iç lgili stok kartının hiçbir hareketinin (Giriş,Çıkış ve Devir İşlemi) olamaması 

gerekir.) 
F5 
eçiş r. 
F6 =A
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naliz :  

rı ASTOK tablosunda saklanır. Ayrıca stok kartı ekranında yer alan firma 
bilgileri ACARI tablosunda, stok kartı / stok ayrıntı bilgileri kısmında yer alan birim, çarpan ve 
bu birim

 

4.1.2 Sipariş İşlemleri 

anım :  

İşlemlerinin 
yapıldığı  Bu ekran aktif 
birimin 

apsam :  

mleri ekranı 
ayniyat a kullanılan 
birimlerin

ariş işlemleri ekranına girildiğinde daha önceden kaydı 

 

A

Stok kartla

lerin hangi işlemlerde kullanılacağına dair bilgiler ASTOKBIR tablosunda tutulur. 
ASTOK tablosu ile ASTOKBIR tablosu ASTOK (ST_KEY) = ASTOKBIR(STB_ST_KEY) alanları ile 
STOK tablosu ile ACARI tablosu ASTOK(ST_CR_KEY)=ACARI(CR_KEY) alanları ile birbirine
bağlıdır. ASTOK tablosuna yapılan her kayıt sırasında ASTOK tablosunun ST_KEY alanına kayıt 
edilen değerler ASTOKSEQ sequence’inden alınır. 

 

 

 

 

T

Sipariş / İstem 
 ekranıdır.
özelliklerine göre Sipariş 

işlemleri ve İstem fişi olarak 
kullanılır. 

 

K

Sipariş işle
programınd

 özelliklerine göre 
değişiklik göstermektedir. Eğer 
kullanıcı aktif birim olarak depo 
özelliğine sahip bir birimde çalışıyor 
ise Sipariş işlemleri ekranın sipariş 
işlemlerini gerçekleştirmekle 
birlikte, eğer kullanıcı depo 
özelliğine sahip bir birimde 
çalışmıyor ise o zaman ilgili ekran 
Sipariş işlemleri yerine İstem Fişi 
Ekranı görevini görmektedir. Bu 
sayede aynı ekrandan alt birim
hazırlayabilmeleri sağlamış olunur. Sip
yapılmış sipariş/istem kaydı mevcut ise mevcut kayıt karşımıza gelmektedir. İstenildiğinde 

lerin depo birimine göndermek üzere istem fişi 
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Insert tuşuna veya ‘Yeni’ butonuna  basarak yeni bir sipariş/istem kaydının yapılabilmesi 
sağlanabilir. Yeni bir sipariş kaydı yapıldığında program sipariş numarasını otomatik 
vermektedir. Ancak istenildiğinde bu sipariş numarası kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir. 
Sipariş tarihi yeni bir sipariş kaydının açılmasının arkasından otomatik olarak günün tarihini 
almakta ancak istenildiğinde kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir. Sipariş işlemleri 
sırasında, Entegre Birimler ekranında seçili olan stok kartının diğer birimlerdeki miktarları , Giriş 
Hareketleri ekranında, seçili olan stok kartının fatura ve irad kayıtları  ve Son Fatura-Son 
Sipariş ekranında, seçili stok kartının son kayıt edilen fatura-sipariş kaydı görülebilmektedir.  
Yeni bir sipariş kaydı açıldığında program kullanıcıya ‘İstem Kalemleri Otomatik Oluşturulsun 
mu?’ sorusunu sorar, kullanıcı ‘EVET’ dediğinde program sipariş verilecek firmaya ait stoklar 
içerisinden stok miktarı kritik miktarından az olanların listesini hazırlayarak, sipariş ekranına 
ekler, istenilirse otomatik hesaplanarak gelen bu sipariş kalemleri üzerinde değişiklikler 
yapılabilir. Sipariş kalemlerinin otomatik oluşturulması istenmediği durumlarda ‘İstem Kalemleri 
Otomatik Oluşturulsun mu?’ sorusuna ‘Hayır’ olarak cevap verilebilir. Bu durumda kullanıcı 
sipariş kalemlerini isteği doğrultusunda seçebilir. Sipariş kalemleri hazır edildikten sonra kayıt 
işlemi için F2 tuşuna veya ‘Kayıt’ bu tonuna basılır. Sipariş kayıt işlemi sonrası ‘İstem 
Yazdırılsın’ mesajına ‘Evet’ bu tonuna basarak yanıt verildiğinde kaydı yapılan sipariş işlemini 
yazdırabilirsiniz. Ayrıca kaydı yapılan sipariş işlemlerinin sonradan raporunun alınmak istenmesi 
durumunda, yazdırılacak sipariş işlemi F5 arama ekranından seçilir, ve arkasından F6 Rapor bu 
tonuna basılarak alınır. 

  

Tuşlar :   

 Yeni b sipariş kaydı açar. 
ı yapılmış olan sipariş kayıtlarını listeler. 

ını ve sipariş dipnotlarını kayıt etmek için 
kullanılan Sipariş gösterir. 

mleri sırasında Sipariş işlemleri ekranında yer alan kayıtları içeren tablo 
adları şunlad

ileri 

i 

rı 

 dı 

i 

   

INSERT = ir 
F5 = Daha önceden kayd
F6 = Kaydı yapılan sipariş kayıtlar

Yazdır ve Sipariş Dipnotları seçeneklerini popup mönü üzerinde 
 

naliz :  A

Sipariş işle
ır:   

ASTOK        : Stok Kartları temel bilgileri 

ACARI         : Firma bilgileri 

AFATURA     : Fatura üst bilg

AFATSAT     : Fatura detay bilgiler

AHAREKET   : İaşe, giriş, çıkış kayıtla

ASIPARIS     : Sipariş tarih ve firma kay

 ASIPFIS       : Sipariş üst bilgileri 

 ASIPFSAT    : Sipariş detay bilgiler
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4.1.3 Stok Raporları 

 
 

k kartlarının, (Fatura, Devir İşlemi, İrad İşlemi) giriş kayıtları ve  (İade Faturası, 
Çıkış Fişi) çıkış kayıtlarının hesaplatılarak stok kartlarının giriş/çıkış ve bakiyelerini gösterir 

ında  yer alan alt mönülerin her biri farklı bir formatta 

ının 

ınız. 

4.1.3.1
 anım :  

mel b çalışılan 
yıl içerindeki giriş, çıkış ve 
geçen y  

Sto

raporların alındığı mönüdür. Mönünün alt
rapor sunmaktadır. Bu sayede kullanıcıların istedikleri raporların hepsi alınabilmektedir. Alından 
raporların dizaynları kullanıcılar tarafından değiştirilebilmektedir. Raporların dizaynlarında 
yapılan değişiklikler sayesinde istenilen rapor istenilen şekilde döküme edilebilmektedir. 

Stok Listesi:  Stok kartlarının temel bilgileri ile çalışılan yıl içerindeki giriş, çıkış ve 
geçen yıldan devreden  miktarlarını ve tutarlarını gösterir rapordur. 

Kıymet Kartları : Aktif birimde yer alan Stok kartlarının kart bilgilerini ve belirtilen 
tarih aralığındaki hareketlerini (Giriş, Çıkış, Kalan) miktar ve tutar olarak gösterir rapordur. 

Sayım Cetveli : Stok Sayım Cetveli raporu Stok Kartlarının raporun alındığı 
dönemdeki miktarlarına ilişkin bilgi içeren bir rapordur. Rapor, raporun alındığı tarihte yer alan 
stok kartlarının gerek miktar gerekse tutar olarak varlıklarını gösterir. 

Stok Envanteri : Kayıtlı stok kartlarını belirtilen tarih aralığındaki giriş ve çıkış 
kalemlerini hesaplayarak,stok kartının envanterini kullanıcıya sunan rapordur. 

Stok Seviye Raporları : Stok kartı ekranında kaydı yapılan Kritik miktar ve 
Ortalama miktar değerlerini esas alarak kayıtlı stok kartlarının stok seviyelerini gösterir 
rapordur. 

Günlük Yevmiye Defteri :  Belirtilen tarih aralığında stok kartlar
hareketlerini detaylı olarak belgeleyen rapordur. 

Özel Tanımlı Rapor : Ortak Tanımlara Bakınız. 
Grafikler :  Ortak Tanımlara Bak
 
 

  Stok Listesi 
T

 
Stok kartlarının 

te ilgileri ile 

ıldan devreden 
miktarlarını ve tutarlarını 
gösterir rapordur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 



 
 

Kapsam :  

           Stok Listesi 
raporu,  
ekranında yer alan 

gilerini ve yıl 
etlerini 

basarak

da verilen stok kodu dur, Stok Listesi Sorgu ekranında stok kodu 
ece seçilen stokun raporunu verir. Stok birimi alanına adet , cm , kg 

ış birimlerden birisi seçilebilir. Bu sayede sadece istenilen 

r :   

Stok So gu ekranında kriterleri esas alarak raporun hazırlanmasını başlatır. 
5 =Stok Sorgu ekranında belirtilen kriterleri esas alan kayıtların raporu 

haricinde Excel, Paradox,Dbase dosyası olarak dış bir kaynağa atılmasını sağlar, ayrıca İlgili 
raporunu afiks

, 

Stok Sorgu

kriterler 
doğrultusunda 
kullanıcıya stokların 
temel bil
içindeki harek
gösteren bir rapordur. 
Stok Sorgu ekranında 
yer alan kriterleri 
doldurmadan 
“Tamam” butonuna 
veya klavyeden F2 
tuşuna 
ekrana stok raporlarını 
alabilirisiniz. “Stok 
kodu” alanı raporu 
alınmak istenen 
stokun ; stok kartların
seçilmesi durumunda, sad
veya diğer stok kartında tanımanm
birimleri taşıyan stokları raporu alınabilir. “Firma Kodu” alanı üzerinde Ctrl+Enter tuş 
kombinasyonu kullanılması durumunda ekrana Firmaların listesini içeren bir ekran çıkacaktır, 
bu ekrandan bir firma seçilmesi durumunda, alınacak olan rapor sadece seçilen firmaya ait 
stokların raporunu verecektir.   “Özel kod” alanı sizin ilgili stok ürünü için seçmiş olduğunuz 
özel rakamlar veya harfler olabilir. ‘Malzeme Türü‘ kriteri ise r Stok raporları sorgu ekranında 
belirli filtreler uygulandıktan sonra  stok raporlarına ilişkin yazıcı çıktılarını ekranda 
görebilirsiniz.  

 
Tuşla

 

 

F2 = r
F

n gr el olarak alınabilmesini sağlar.  
F6 =Stok Sorgu ekranında yer alan kriterlerin temizlenmesini sağlar. 
ESC =Stok Sorgu ekranında çıkar. Rapor ekranda iken ESC tuşuna basılır ise 

Raporda çıkarak Stok Sorgu ekranına geçiş yapar.
 

 

6  
 



 
 

Stok Listesi Raporunu hazırlanırken ASTOK, ACARI ve AUNTSTOK tablolarından 
yararlanı

4.1.3.2  Kıymet Kartları 

de yer alan Stok kartlarının kart bilgilerini ve belirtilen tarih aralığındaki 
hareketle

apsam :  

rtları 
raporu stoklar

uşlar :   

2       =Stok Kıymet Kartları Sorgu  ekranında yer alan kriterleri esas alarak raporun 
hazırlanm

lır. ASTOK tablosundan stokların kodu, adı vb. bilgileri alınır, ACARI tablosundan stok 
kartında kayıtlı olan stok kartlarının firmasının adı ve diğer bilgileri alınır, AUNTSTOK  
tablosundan ise stokların giriş,çıkış ve devir miktar-tutarları alınır. 

 

Tanım : 
 
Aktif birim
rini (Giriş, Çıkış, Kalan) miktar ve tutar olarak gösterir rapordur. 
 
 
K

Kıymet ka
ın giriş/çıkış 

bilgilerine ilişkin  belirli 
rakamsal çıktıları yazıcıdan 
almanızı sağlar. Fiş Tarihi 
kriteri ile raporun sadece 
belirtilen tarihler arasında 
yer alan işlemleri kapsayan 
bir rapor olması sağlanır. 
Stok kodu kriter sayesinde 
sadece  istenilen stokun 
hareketlerine esas rapor 
alınabilir. Stok birimi 
alanına tanımlanmış stok 
birimlerinden herhangi 
birisini yazabilirsiniz. Açılan 
rapor ekranında aktif birim 
de bulunan  stoklara ilişkin 
; yapılan giriş ve çıkış işleml
harcanan stokların toplamları , giren ve çıkan stokların parasal karşılıkları  ve en sonda bakiye 
tutarlarının yazıcı çıktıları alınır. Kriter olarak  Başlangıç Fiş Tarihi, Bitiş Fiş Tarihi, Stok Kodu, 
Birim, Stok Türü, Özel Kod 1, Özel Kod 2, Özel Kod 3 alanları kullanılabilir. 

 

erini gösterir. Açılan ekranda giren stokların toplamları , çıkan ve 

T

 
F
asını başlatır. 
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F5       = Stok Kıymet Kartları Sorgu ekranında belirtilen kriterleri esas alan kayıtların 
raporu haricinde Excel, Paradox,Dbase dosyası olarak dış bir kaynağa atılmasını sağlar, ayrıca 
İlgili raporunun grafiksel olarak alınabilmesini sağlar.  

F6     = Stok Kıymet Kartları Sorgu  ekranında yer alan kriterlerin temizlenmesini 
sağlar. 

ESC     = Stok Kıymet Kartları Sorgu ekranında çıkar. Rapor ekranda iken ESC tuşuna 
basılır ise Raporda çıkarak Stok Kıymet Kartları Sorgu ekranına geçiş yapar. 

 
Analiz :  
 
Stok Kıymet Kartları raporu hesaplanırken program tarafından VAYNIYAT ve raporu 

hesaplatan kullanıcı keyinden oluşan (örnek : VAYNIYAT+111 )  bir view (geçici görüntü) 
oluşturulur.  İlgili view oluşturulduktan sonra rapor bu view üzerinde sorgu çekilerek hazırlanır. 
View oluşturulurken AFATSAT, AFATURA, ASTOK tabloları kullanılır. Bu tabloların birbiriyle 
ilişkilendirilmesi işleminde kullanılan alan adları, AFATURA(FT_KEY)=AFATSAT(FTS_FT_KEY), 
EFATSAT(FTS_ST_KEY)=ASTOK(ST_KEY) dir. 

 

4.1.3.3  Sayım Cetveli 
Tanım :  

 
Stok Sayım Cetveli raporu Stok Kartlarının raporun alındığı dönemdeki miktarlarına 

ilişkin bilgi içeren bir rapordur. Rapor, raporun alındığı tarihte yer alan stok kartlarının gerek 
miktar gerekse tutar olarak varlıklarını gösterir. 

Kapsam :  

 Stok Sayım 
Cetveli raporu , Stok 
Sayım Cetveli Sorgu 
ekranında belirtilen 
kriterler doğrultusunda 
kayıtlı stok kartlarının 
gerek miktar gerekse 
tutar olarak varlıklarını 
gösterir. Raporda kriter 
olarak Stok kodu aralığı, 
birim, miktar aralığı, 
fiyat aralığı, özel Kod 1, 
özel kod 2, özel kod 3, 
stok türü, stok tipi 
alanları kullanılabilir. 
Sayım Cetveli Sorgu 
ekranında yer alan 
‘Stok Kodu’ kriterleri 
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sayesinde istenilen stok kodları arasında kalan stokların raporları alınabilir, Stok Türü kriteri ile 
stoklar türlerine göre ayrı ayrı raporlanarak alınabilirler.. Ayrıca Stok Sayım Cetveli Sorgu 
ekranında yer alan ‘Sıfır Olanlar Gözüksün’ chek box’ı default olarak işaretli gelmektedir. İlgili 
seçenek seçenek seçilmeden rapor alınmak istendiğinde stok seviyesi sıfırın altında olanlar 
raporda yer almayacaktır. 

 

Tuşlar :   

F2 = Stok Sayım Cetveli Sorgu  ekranında yer alan kriterleri esas alarak raporun 
hazırlanmasını başlatır. 

F5 = Stok Sayım Cetveli Sorgu ekranında belirtilen kriterleri esas alan kayıtların 
raporu haricinde Excel, Paradox,Dbase dosyası olarak dış bir kaynağa atılmasını sağlar, ayrıca 
İlgili raporunun grafiksel olarak alınabilmesini sağlar.  

F6 = Stok Sayım Cetveli Sorgu  ekranında yer alan kriterlerin temizlenmesini 
sağlar. 

ESC = Stok Sayım Cetveli Sorgu ekranında çıkar. Rapor ekranda iken ESC tuşuna 
basılır ise Raporda çıkarak Stok Kıymet Kartları Sorgu ekranına geçiş yapar. 

 
 
Analiz :  

 Stok Sayım Cetveli raporu hazırlanırken iki tablodan yararlanılır bu tablolardan ilki 
stok kartlarına ait temel bilgilerin alındığı ASTOK tablosu diğeri ise stok kartlarının giriş, çıkış, 
devir miktar ve tutarlarını içeren AUNTSTOK tablosudur. Yukarıda belirtilen tabloların bir birleri 
ile bağlantısını sağlayan alanlar şunlardır: ASTOK (ST_KEY)= AUNTSTOK(UNS_ST_KEY) Rapor 
alınırken kullanılan kriterlerden Stok kodu, birim, stok tipi, stok türü gibi stokların temel bilgileri  
tutan ASTOK tablosunda yer alan alanlardan sorgulanır.  

 

4.1.3.4 Stok Envanteri 
 Tanım :  

Kayıtlı stok kartlarını 
belirtilen tarih aralığındaki 
giriş ve çıkış kalemlerini 
hesaplayarak,stok kartının 
envanterini kullanıcıya sunan 
rapordur. 

 
 
Tanım :  

Stok Envanter sorgu 
ekranında belirtilen tarih 
aralığında yer alan giriş ve 
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çıkış işlemlerini hesaplanmakta ve rapor kriter ekranında yer alan diğer kriterlerde 
incelenmekte ve rapor hesaplanmaktadır. Stok Envanter Sorgu ekranında yer alan kriterler 
şöyledir: Fiş tarihi kriteri, hangi tarihler arasında yer alan giriş ve çıkış fişlerinin hesaplamaya 
dahil edeceğini belirler. Stok Kodu eğer sadece bir veya birden fazla stok kartının envanteri 
alınacak ise kullanılır. Birim stok kartları içinde sadece belirtilen birimi taşıyan stokların 
envanterinin alınmasını sağlar. Sıfır Olanlar Gözüksün envanter hesaplaması sırasında giriş 
ve çıkış kalemleri olmayan stoklarında Stok Envanteri raporunda görünmesini sağlar. Özel 
Kod1,2,3 Stok Envanteri raporunun kullanıcının kendi istekleri doğrultusunda 
gruplandırılmasını sağlar. Stok Tipi stok envanteri raporunun hangi stok tipleri için geçerli 
olduğunu belirtir.  İki farklı stok tipi seçilebilir: Hammadde, Rasyon. İstenilirse Stok Tipi  
seçenek grubunun dan Tümü seçildiğinde tüm stokların rapora dahil edilmesini sağlar. 

 

4.1.3.5 Stok Seviye Raporları 

 
 Tanım :  

Stok kartı ekranında kaydı yapılan Kritik miktar ve Ortalama miktar değerlerini esas 
alarak kayıtlı stok kartlarının stok seviyelerini gösterir rapordur. 

 
 

 Kapsam :  

 Stok Seviye 
Raporları kayıtlı olan 
stok kartlarını ve bu stok 
kartlarının giriş, çıkış ve 
devir kalemlerini 
inceleyerek, stok 
kartında belirtilmiş olan 
kritik miktarın altına 
düşen stokların 
raporunu verir. Bu 
raporda ki amaç stok 
seviyesi yeterli olmayan 
stokların belirlenmesi. 
Bu sayede stok seviyesi 
kritik miktarın altına 
düşen stokların alımının 
yapılması gerekliliği göz 
önüne alınabilmektedir. 
Stok Seviye raporu 
alınırken Stok Seviye Sorgu ekranından istenildiğinde Stok Türü seçilerek istenilen stok türüne 
esas kayıtlar üzerinden işlem yapılması ve sadece seçmiş olan stok türünü esas alan raporun 
hazırlanması sağlanmış olur. Ayrıca kriter olarak stok kodu, stok adı, firma kodu, özel kod 1, 
özel kod 2, özel kod 3 alanları kullanılabilir.  
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Tuşlar :  

F2 = Stok Seviye Raporları Sorgu  ekranında yer alan kriterleri esas alarak 
raporun hazırlanmasını başlatır. 

F5 = Stok Seviye Raporları Sorgu ekranında belirtilen kriterleri esas alan 
kayıtların raporu haricinde Excel, Paradox, Dbase dosyası olarak dış bir kaynağa atılmasını 
sağlar, ayrıca İlgili raporunun grafiksel olarak alınabilmesini sağlar.  

F6 = Stok Seviye Raporları Sorgu  ekranında yer alan kriterlerin temizlenmesini 
sağlar. 

ESC = Stok Seviye Raporları Sorgu ekranında çıkar. Rapor ekranda iken ESC 
tuşuna basılır ise Raporda çıkarak Stok Seviye Raporları Sorgu ekranına geçiş yapar. 
 

Analiz :  

Stok Seviye Raporunun hesaplatılması sırasında şu tablolar kullanılmaktadır. 
 ASTOK, ACARI , AUNTSTOK.  
Belirtilen tabloların birbirleri ile ilişkilendirilmesi sırasında kullanılan alanlar şöyledir:  

      ASTOK (ST_CR_KEY)=ACARI(CR_KEY), ASTOK(ST_KEY)= AUNTSTOK(UNS_ST_KEY) 
 

4.1.3.6 Günlük Yevmiye Defteri 

 
 Tanım :  

 Belirtilen tarih aralığında stok kartlarının hareketlerini detaylı olarak belgeleyen 
rapordur. Stok 
kartlarının rapor 
kriter ekranında 
belirtilen 
tarihlerdeki 
Fatura,  İrad,  
Birimler arası 
giriş fişleri, 
Birimler arası 
çıkış fişleri ve 
yapılan iaşe 
işlemlerinin 
sonrasında 
oluşan günlük 
hareketlerin 
ayrıntılı raporunu 
verir. 
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 Kapsam :  

Günlük yapılan giriş / çıkış işlemlerinin ayrıntılı dökümünü almak amaçlı kullanılır. 
Ancak istenildiğinde Günlük Yevmiye Defteri Sorgu ekranında yer alan tarih kriterlerine tarih 
aralığı yazılarak, istenilen tarih aralığındaki yapılan işlemlerin ayrıntılı dökümü alınabilir. Günlük 
Yevmiye Defteri raporunda yapılan işlemlerin tarihleri, işlemlerin türü,  işlemde kullanılan 
stokların adları, işlem sırasında kullanılan giriş/çıkış miktarları ve bu miktarlara karşılık gelen 
tutarlar yer almaktadır. 

 

 Tuşlar :   

F2 = Günlük Yevmiye Defteri Sorgu  ekranında yer alan kriterleri esas alarak 
raporun hazırlanmasını başlatır. 

F5 = Günlük Yevmiye Defteri Sorgu ekranında belirtilen kriterleri esas alan 
kayıtların raporu haricinde Excel, Paradox,Dbase dosyası olarak dış bir kaynağa atılmasını 
sağlar, ayrıca İlgili raporunun grafiksel olarak alınabilmesini sağlar.  

F6 = Günlük Yevmiye Defteri Sorgu ekranında yer alan kriterlerin 
temizlenmesini sağlar. 

ESC = Günlük Yevmiye Defteri Sorgu ekranında çıkar. Rapor ekranda iken ESC 
tuşuna basılır ise Raporda çıkarak Stok Seviye Raporları Sorgu ekranına geçiş yapar. 
 

Analiz :  

   Günlük Yevmiye Defteri raporunun hesaplatılması esnasında view kullanılmaktadır. 
Raporun hesaplatılması sırasında program tarafından oluşturulan view’ın adı şu şekilde formüle 
edilmektedir: VAYNIYAT + Kullanıcı Key.  
 

4.1.3.7 Özel Tanımlı Rapor 
 Tanım :  

 Özel Tanımlı Rapor adında 
anlaşılacağı üzere programda yer almayan 
raporların  
Kullanıcılar tarafından kendi istedikleri 
bilgileri, kendi istedikleri düzende 
görmelerini ve yazıcıdan çıktı olarak 
almalarını sağlamayı amaçlamaktadır. 

Kapsam :  

Özel tanımlı rapor bölümünde kullanıcı 
tanımlı raporlar oluşturulabilir kendi analiz 
ekranlarınızı tasarlayabilirsiniz. Oluşturulan 
raporlarınız için kendi kriterlerinizi 
yerleştirebilirsiniz. Rapor seçimi ekranı sizin için 
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özel oluşturulmuş birkaç rapor tanımı ile birlikte açılır size kendinize uygun olan rapor 
kriterlerini kullanarak yeni raporlar oluşturabilir veya varsayılan rapor ekranlarını değiştirerek 
yeni rapor tanımları oluşturabilirsiniz. Yeni bir özel tanımlı rapor oluşturmak için yapılması 
gereken ilk adım Rapor Adı alanının üzerine konumlanarak INSERT tuşuna basılması ve Rapor 
Adı soran ekrana Rapor için raporu size anımsatacak bir ad yazmanız ve (ENTER tuşu) F2 Kayıt 
butonuna basmanızdır. Bir sonraki adım olarak Özel Tanımlı Rapor ekranında yer alan ‘Sorgu’ 
butonuna (F3 tuşu) basılması durumunda karşınıza gelen ‘Sorgu Hazırla’ ekranına rapora 
kaynaklık edecek olan sql’in yazılması  ve ‘Tamam’ (F2 tuşu) basılması gerekmektedir. Şu ana 
kadar yapılan adımlar sonrasında raporun alınması için ‘Rapor Seçim Ekranı’ üzerinde Tamam 
butonuna basılası durumda istenilen rapor ekrana gelecektir.   

 

 Tuşlar :   

 
INSERT        = Cursor Rapor Adı alanında iken INSERT tuşuna basıldığında yenş bir 

özel tanımlı rapor adı girişine izin verir. 
DELETE          = Cursor Rapor Adı alanı üzerinde iken DELETE tuşuna basarak tanımlı 

olan bir özel tanımlı rapor silinebilir. 
F2                  = Aktif özel tanımlı raporu çalıştırır. 
F3              =  Aktif olan özel tanımlı rapora kaynaklık eden sql ‘in görünmesi ve 

üzerinde değişikliklerin yapılmasına müsade edecen ekranı açar. 
F4                  = Cursor Rapor Adı alanında iken  F4 tuşuna basıldığından kayıtlı 

olan özel tanımlı raporların listesi ekrana gelir. 
  
 

Analiz :  

Özel tanılı raporlar kullanıcı tarafından tanımlandığında USERRAPOR tablosuna raporu 
hazırlayan kullanıcının US_KEY bilgisi USERRAPOR tablosundaki USR_USKEY alanına, raporun 
sql’i USERRAPOR tablosundaki USR_SQL alanına, raporun kriterleri USERRAPOR tablosundaki 
USR_KRITER alanına, raporun text dizaynı USERRAPOR tablosundaki USR_SET alanına, 
raporun grafik dizaynı USERRAPOR tablosundaki USR_GSET alanına kayıt edilmektedir. 

 

4.1.3.8  Grafikler 
 Tanım :  

Grafikler ekranı  kullanıcının programa olmayan grafiksel raporu hazırlayabilmesi ve 
rapor halinde alabilmesine olanak sağlayan bir rapordur. Ayrıca firma tarafından hazır 
tanımlanmış grafik rapor tanımları sayesinde bir çok grafik raporun alınabilmektir.  Firma 
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tarafından yapılı olarak gelen grafik rapor örneklerine bakılarak yeni grafik dizaynları rahatlıkla 
yapılmaktadır. 

 

Kapsam :  

Bu bölümde ayniyat 
programı için tasarlanmış özel 
grafik çıktılarını alabilirsiniz . 
seçilebilir grafik tanımları 
firmalara göre stok dağılımı , 
hammadde ve rasyon tanımları, 
firmalara göre stok tutar 
dağılımı , satın alınan stoklar. 
tamam butonuna bastıktan 
sonra seçilen analize göre 
değiştirilebilir bir grafik ekranı 
gelecektir.  Grafik Tanımlı Özel 
Raporun kullanımı Özel Tanımlı 
Raporun kullanımı ile aynıdır. 

 

 Tuşlar :   

 
INSERT        = Cursor Rapor Adı alanında iken INSERT tuşuna basıldığında yeni bir 

özel tanımlı grafik rapor adı girişine izin verir. 
DELETE          = Cursor Rapor Adı alanı üzerinde iken DELETE tuşuna basarak tanımlı 

olan bir özel tanımlı grafik rapor silinebilir. 
F2                  = Aktif özel tanımlı grafik raporu çalıştırır. 
F3              =  Aktif olan özel tanımlı grafik rapora kaynaklık eden sql ‘in görünmesi 

ve üzerinde değişikliklerin yapılmasına müsade eden ekranı açar. 
F4                  = Cursor Rapor Adı alanında iken  F4 tuşuna basıldığından kayıtlı 

olan özel tanımlı grafik raporların listesi ekrana gelir. 
  

4.1.4 Cari 
Stokların alım işlemleri sırasında kullanılan firmaların kayıtlarının yapıldığı kısımdır.  

Cari kart bilgileri  

4.1.4.1  Cari kart 
Tanım :  

 Programda kaydı yapılan stokların satın alındığı firmaların kayıtlarının tutulduğu 
ekrandır. Cari Kart ekranında her bir firmanın cari adı, firma yetkilisinin adı soyadı, vergi 
dairesi, vergi numarası, telefon, faks gibi bilgiler kayıt edilmektedir. 
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Kapsam :  

Cari mönüsünden girilen Cari Kartı ekranında ayniyat programının diğer bölümlerinde 
kullanılacak olan cari hesapların kayıtları yapılır. ekranın üst tarafında cari kodu alanı bulunur. 
Cari kod alanına 15 
karakter uzunluğunda 
bir değer yazılabilir. 
Cari adı bölümünde 
kartın hangi kurum 
veya şirkete ait 
olduğunu gösterir. 
Yetkili alanında cari 
hesap kartı tarafından 
tanımlanan kurum 
veya firmanın 
sorumlusu eklenir.  
Özel kodlar bölümüne 
cari kart üzerinde 
yapılacak işlemlerde 
örneğin arama 
listelerinde veya rapor analizlerinde kullanılacak anımsatıcı karakterler yazılabilir. Vergi dairesi 
karta işlenmiş olan firmanın ait olduğu vergi dairesini , hesap no da yine aynı firmanın vergi 
numarasını gösterir. ekranın diğer alanlarında o firmaya veya kuruma ait sayısal değerler 
bulunur. ekranın alt tarafında cari kartta kaydı yapılan kuruma ait diğer bilgiler bulunur telefon,  
adres,fax vs... 
 

 Tuşlar:   

F3 =  Ekranda kaydı bulunan firmaya ait cari kartı siler. (Cari kartın silinebilmesi 
için ilgili cari kartın hareketinin olmaması gerekir.) 

F5 =  Kayıtlı olan cari kartların listesini gösterir, seçim yapılıp ENTER tuşuna 
basıldığında seçilen kaydı ekrana getirir. 

F6 = Kullanıcı tarafından belirtilen tarih aralığında, aktif cari karta ait 
hareketlerin (giriş, çıkış) listesini gösterir. 

 
Analiz :  

Cari Kart ekranında kaydı yapılan bilgiler ACARI tablosunda tutulur. 
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4.1.4.2 Cari hesap listesi 
Tanım :  

Kayıtlı olan Cari kartları listesini verir.  

 

Kapsam :  

Kayıtlı olan 
firmaların ve bu 
firmaların borç/alacak 
durumlarını içeren bir 
rapordur. Bu rapor 
sayesinde her bir 
firmanın alacak , borç 
tutarları ve devir 
tutarları görülebilir. Cari 
Hesap Listesi raporunda 
yer alan kriterler 
sayesinde sadece borçlu 
olan firmaların, sadece 
alacaklı olan firmaların 
veya  borç ve alacağı 
olmayanların ve tüm 
firmaların listesi 
alınabilir. Rapor kriter 
ekranında tutar 
belirtilerek bakiyesi 
istenilen rakama eşit 
olan firmaların listesi de 
alınabilir. 

 

Tuşlar :   

F2 = Cari Hesap Listesi Sorgu ekranında yer alan kriterleri esas alarak raporun 
hazırlanmasını başlatır. 

F5 = Cari Hesap Listesi Sorgu ekranında belirtilen kriterleri esas alan kayıtların 
raporu haricinde Excel, Paradox,Dbase dosyası olarak dış bir kaynağa atılmasını sağlar, ayrıca 
İlgili raporunun grafiksel olarak alınabilmesini sağlar.  

F6 = Cari Hesap Listesi Sorgu ekranında yer alan kriterlerin temizlenmesini 
sağlar. 
ESC = Cari Hesap Listesi Sorgu ekranında çıkar. Rapor ekranda iken ESC tuşuna 

basılır ise Raporda çıkarak Stok Seviye Raporları Sorgu ekranına geçiş yapar. 
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Analiz :  
 
Cari Hesap Listesi raporu hesaplanırken ilgili değerler ACARI tablosundan 

alınmaktadır. 

4.1.4.3  Cari hareket 
Tanım :  

Bu ekranda, Cari kart ekranında kaydı yapılan firmaların hareketleri kayıt edilir.  Bu 
kayıt işlemi sırasında belirtilen tarihte firmalara yapılan ödemeler ve firmalarda alınan ödemeler 
kayıt edilir. 

 

Kapsam :  

Cari hareket ekranında; doldurulan alanlara göre ödenen ve alınan  rakamsal 
değerleri 
girebilirsiniz. fiş 
tarihi alanı yapılan 
işlem için tarih; 
toplam alınan alanı 
bu yapılan kayıt 
veya kayıtlar 
sonrasında toplam 
alınan miktarlar ; 
toplam ödenen 
alanına da ödenen 
miktarların  
toplamını gösterir. 
Cari kodu alanında 
F5 tuşuna basarak 
açılan listeden  cari 
kodu veya  cari 
adını seçebilirsiniz. İşlem alanında aşağı açılan listeden ödeme şeklinin nasıl olacağını 
belirtebilirsiniz. 
 
 Tuşlar :   

INSERT = Yeni bir cari hareket kaydı açar. 
F2 = Cari Hareket ekranında gerekli alanlar doldurulduktan sonra ekranda yer 

alan bilgileri kayıt etmek için kullanılır. 
 F3 = Kaydı yapılmış olan bir cari hareketin kaydını silmek için kullanılır. 
 F5 =Daha önceden kaydı yapılmış olan Cari hareketlerin listesini ekrana getirir 
ve seçilen kaydı aktif kayıt haline getirir. 
 F6 =Kaydı yapılmış olan aktif Cari hareketin raporunu verir. 
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Analiz :  

Cari hareket kayıtları üst bilgileri ACARIFIS tablosunda, detay bilgiler ise ACARIHAR 
tablosuda yer almaktadır. ACARIFIS tablosunda yer alan FI_KEY alanı ile ACARIHAR 
tablosunda yer alan FS_FI_KEY alanı master-detay ilişkisinde kullanılan alanlardır. 

 

4.1.4.4  Cari Hareket listesi 
 

Tanım :  

 Belirtilen tarih aralığında hareket görmüş olan cari kartların ve cari işlemlerin 
ayrıntıları ile listesini verir.  

 
Kapsam :  

Cari hareket 
listesi raporu yapılan cari 
hareketlerin yazıcı ve 
ekran çıktılarının 
alınmasına yardımcı olur. 
Cari kod bölümüne cari 
kartlarda tanımlanmış cari 
kartlardan seçim yapmak 
için klavyeden F5 seçim 
tuşuna basabilir verilen iki 
cari kod arasında bir 
filitreleme 
uygulayabilirsiniz. Hareket 
tarihi alanı cari hareket 
yapılan bir işlemin fiş tarihi 
veya faturadaki fatura 
tarihi olabilir. bu ekranda 
seçiminize göre yalnızca 
hareketler, veya yalnızca 
faturalar veya iadeler için 
rapor çıktıları alınabilir.  Ayrıca tüm işlemler içinde çıktı alınması mümkündür. Cari borç ve Cari 
alacak rakamsal alanlarını doldurarak da bir sorgulama yapabilirsiniz. 

Tuşlar :   

F2    = Cari Hareket Raporu Sorgu ekranında yer alan kriterleri esas alarak raporun 
hazırlanmasını başlatır. 
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F5    = Cari Hareket Raporu Sorgu ekranında belirtilen kriterleri esas alan kayıtların 
raporu haricinde Excel, Paradox, Dbase dosyası olarak dış bir kaynağa atılmasını sağlar, ayrıca 
İlgili raporunun grafiksel olarak alınabilmesini sağlar.  

F6   = Cari Hareket Raporu Sorgu ekranında yer alan kriterlerin temizlenmesini 
sağlar. 

ESC   = Cari Hareket Raporu Sorgu ekranında çıkar. Rapor ekranda iken ESC tuşuna 
basılır ise Raporda çıkarak Stok Seviye Raporları Sorgu ekranına geçiş yapar. 

 
Analiz :  
 
Raporun hesaplatılması sırasında program tarafından bir view oluşturulmaktadır. Bu 

view’in adı şu şekilde formüle edilmektedir.  

 AYNIYAT+Kullanıcı Key  

 

4.1.4.5 Borç Alacak Raporları 
 

Tanım :  

Cari kaydı yapılmış firmaların borç ve alacak durumlarını gösterir rapordur. 

 

Kapsam :  

Borç alacak raporu 
kriter ekranında borç ve 
alacak bakiyelerinin kesin bir 
analizi yapılır. F5 tuşuna 
basılarak açılan listeden cari 
kod seçimi yapılarak veya 
eğer cari kodlar yerine özel 
kod kısımları kullanılmak 
isteniyorsa özel kod haneleri 
doldurularak borç ve alacak 
raporları alınabilir. Ekrana 
çıkan raporda borçlara ilişkin 
devir , fatura , senet ve 
çekler ; alacaklara ilişin 
devirler... görülebilir. ayrıca 
bunların toplamları da 
sayfanın en alt tarafına 
eklenir. kriter ekranın da 
borç bakiyesi olanlar 
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gözüksün veya alacak bakiyesi olanlar gözüksün seçeneklerini kullanarak ta raporu 
özelleştirebilirsiniz. 

 

Tuşlar :   

F2    = Cari Hareket Raporu Sorgu ekranında yer alan kriterleri esas alarak raporun 
hazırlanmasını başlatır. 

F5    = Cari Hareket Raporu Sorgu ekranında belirtilen kriterleri esas alan kayıtların 
raporu haricinde Excel, Paradox, Dbase dosyası olarak dış bir kaynağa atılmasını sağlar, ayrıca 
İlgili raporunun grafiksel olarak alınabilmesini sağlar.  

F6    = Cari Hareket Raporu Sorgu ekranında yer alan kriterlerin temizlenmesini 
sağlar. 

ESC    = Cari Hareket Raporu Sorgu ekranında çıkar. Rapor ekranda iken ESC tuşuna 
basılır ise Raporda çıkarak Stok Seviye Raporları Sorgu ekranına geçiş yapar. 

 
Analiz :  
Borç/Alacak raporu hesaplanırken ACARI tablosu ve VAYNIYAT+Kullanıcı key’i 

formülü ile oluşan isme sahip bir view kullanılmaktadır. 

 

4.1.5 Hareketler 
Stok kartları ekranında kaydı yapılan stok kartlarının her türlü hareketlerinin programa 

kayıt edildiği ekranları içeren üst mönüdür. 

4.1.5.1  Fatura 
Tanım :  

Stok kart işlemleri ekranında kaydı yapılan stok kartlarını içeren tüm alım faturalarının 
kayıtlarını yapıldığı 
ekranıdır. Fatura 
kaydının yapılması, 
faturada kayıtlı olan 
stok kartlarının, 
faturada yer alan 
miktar ve tutar kadar 
artışını sağlar. 

 

Kapsam :  

Fatura 
işlemlerinin ana sayfası 
fatura ekranında ; 
faturalar üzerinde ki 

20  
 



 
 

tüm işlemleri yapabilirsiniz. Açılan fatura kartı ekranında kaydı yapılacak fatura ya ilişkin bilgiler 
bulunur. fatura tarihi; kesilen faturanın tarihi aynı zaman da matbu fatura formunda ki fatura 
tarihi alanıdır. fatura ya ilişkin tüm işlemler fatura tarihi üzerinden yapılır veya sorgulanır. 
fatura no girilmesi zorunlu, kesilen fatura için tek ve değiştirilemez numarayı gösterir “Fatura 
tarihi” gibi resmi evrak üzerindeki fatura numarasını gösteren fatura no, bu ekran üzerinde 
girilmesi zorunlu alanlardan biridir. Cari kodu bölümü cari hesaplarda tanımlanmış firma veya 
kurumların seçileceği ve işlemin hangi cari için yapıldığını gösterir.  Yeni bir cari kod 
seçebilmek için Cari kodu üzerinde ‘Enter’ tuşuna basarak açılan listeden cari kart seçimi 
yapabilir veya yeni bir cari kodu ekleyerek cari kartı tanımlayabilirsiniz. Açıklama bölümüne 
yapılan fatura kaydı için açıklama ekleyebilirsiniz. Özel kod alanları kullanıcı tanımlı ; rapor ve 
istatistik tanımları yapabilmek için  eklenen ve girilmesi zorunlu olmayan bölümlerdir. Teslim 
tarihi , teslim no ve teslim alan seçenekleri faturanın hangi tarihte , hangi evrak no üzerinden  
ve kim tarafından alındığını gösterir. Ayrıca irsaliye tarihi,  irsaliye no alanları resmi fatura 
evrakı üzerinden doldurulabilir. Ekranın sağ tarafındaki tutarlar otomatik olarak eklenen stok 
ürünlerine göre  otomatik olarak hesaplanır. Stok kodu alanında klavyeden F5 tuşuna basarak 
acılan listeden stok seçimi yapılabilir. Birim , miktar , alış tutarı ,ıskonto , KDV ve tutar alanları 
girilerek fatura ya ait sayısal bilgiler ve ürün bilgileri girilmiş olur. Kayıt işlemleri tanımlandıktan 
sonra  “ Ayniyat tesellüm makbuzu çıkartılsın mı ? “ sorusuna verilecek yanıta göre 
makbuz basımı yapılır. Bu rapor üzerinde fatura üzerinde ki stok bilgilerine göre sıralanmış bir 
makbuz çıktısı alınabilir. 
 

Tuşlar :   

F2       = Aktif faturayı kayıt eder. 

F3       = Aktif faturayı siler 

F6       = Aktif faturayı yazdırır. 

 
Analiz :  
Fatura ekranında kaydı yapılan işlemlerinin üst bilgileri AFATURA tablosunda detay 

bilgileri ise AFATSAT tablosunda tutulmaktadır.Tablolar arasındaki ilişki AFATURA (FT_KEY) 
AFATSAT (FTS_FT_KEY) alanları ile sağlanmaktadır. 

 
 

4.1.5.2  İade Faturası 
Tanım :  

Daha önceden kaydı yapılan faturaların iade edilmesi durumunda kullanılan ekrandır. 
Amaç iade edilen faturaların kayıtlarının yer alması ve iade işlemi ile faturada yer alan stok 
kartlarının stok seviyelerinin faturada yer alan miktar doğrultusunda düşülmesini sağlamak. 
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Kapsam :  

İade işlemleri ekranın da kesilen faturalara ilişkin iade işlemleri yapılır bu ekran 
faturası kesilmiş ama iade edilen ürünlerin takibini yapmak amacı ile kullanılır.  Yeni kayıt  

tuşuna tıklayarak açılan 
mönüden daha önce 
kesilmiş faturaları 
görebilirsiniz. Bu listeden 
seçeceğiniz fatura ile iade 
işlemleri kayıtlarını 
yapabilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuşlar :  

F2       = Aktif faturayı kayıt eder. 

F3       = Aktif faturayı siler 

F6       = Aktif faturayı yazdırır. 

 

Analiz :  

İade faturası üst bilgileri, fatura kayıtlarının üst bilgilerinin tutulduğu tabloda 
tutulmaktadır, yalnız kayıt sırasında FT_FATURA_TIPI  alanına ‘F’ yerine ‘I’ değeri 
yazılmaktadır. İade faturası detay kalemleri ise AFATSAT tablosunda bulunmaktadır. İade 
faturası kayıt işlemi sırasında AFATSEQ sequence’i kullanılmaktadır. 

 

4.1.5.3  Çıkış Fişi 
Tanım :  

Aktif birimden istenilen diğer birimlere stok çıkışı için kullanılır. Amaç aktif birimde yer 
alan stokların başka birime transfer edilmesi aşamasının bilgisayar üzerinde kayıtlı halde 
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bulunmasının sağlanmasıdır. Bu işlem sırasında çıkış fişinde yer alan Stok kartları, çıkış fişinde 
belirtilen miktar kadar aktif birimden düşülür, çıkış yapılan birime eklenir. 

 

Kapsam :  

Çıkış fişi ekranı 
üzerinde yapılan işlemler 
; stok kartlarında 
tanımlanmış ürünlerin 
ilgili dağıtımları için çıkış 
işlemleri yapılır. Çıkış fişi 
ekranında fiş tarihi 
yapılan kaydın tarihini ; 
istek tarihi; o ürün için 
kurum içerisindeki 
birimden yapılan istek 
tarihini ; “Alan birim 
“alanı  ürün talebinde 
bulunan kurum içi servisi 
simgeler. Açıklama ve 
özel kod alanları kullanıcı 
açısından programın 
takibini kolaylaştırmak 
amacı ile eklenmiştir. 
Stok kodu bölümünde 
açılan listeden istekte bulunan birime gönderilecek ürünler seçilir.  birim hanesine seçili ürün 
için sayısal çokluk belirteci ,çıkan miktar alanına ise o üründen kaç tane çıkacağı belirtilir. Bu 
alandan sonra yazılacak fiyat bölümüne o ürünün alış fiyatı eklenir. Sondaki tutar hanesi ise 
miktar ve fiyatın çarpımıdır. Makbuz tuşuna tıklandıktan sonra ekrana sıralanmış bir makbuz 
çıktısı gelir.  

 

4.1.5.4  Devir Fişi 
Tanım :  

Devir fişi 
bir önceki yıldan bir 
sonraki yıla devri 
yapılan stokların 
yer aldığı ekrandır. 
Bu ekranda yer 
alan devir stok 
kalemleri program 
tarafından yıl bitimi 
sonrası 
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Destek/Devir İşlemleri ekranından otomatik yapılır, ancak program tarafından yapılan devir 
kalemleri üzerinde değişiklikler yapılmak istendiğinde Devir Fişi ekranında bu değişiklik işlemleri 
gerçekleştirilebilir. 

 

Kapsam :  

Devir fişi ekranında  girilen stok kayıtlarının bir sonraki yıla devirleri yapılır. Devir 
tarihi işlemin yapıldığı ve resmi evraklara geçen tarih. devir no alanı devri yapılan ürünler için 
girilen ürün numarasını gösterir. Ekranın sağ tarafındaki alış tutarı , iskonto miktarı ,Kdv 
miktarı toplam tutar alanları devir işlemlerinin rakamsal karşılıklarını gösterir. Ekranın alt 
tarafındaki stok ‘a ait temel bilgiler bulunur. Listeden devri yapılacak stokların seçimi yapılır. 
her stok depo da bulunan ürünleri gösterir. 
 
 

4.1.5.5  İrad Fişi 
Tanım :  

İrad Fişi kuruma yapılan bağışların program tarafından kaydının yapılarak, bağış 
yapılan stokların miktarlarının bağışta yer alan miktarlar doğrultusunda artmasının sağlanması 
ve bağış ile ilgili detaylı bilgilerin kayıt edilmiş olmasını sağlamaktır. 

 

Kapsam :  

Kurum tarafından 
yapılan bağışların kayıtları 
İrad işlemleri bölümünden 
yapılır. irad tarihi alanına 
kaydın yapıldığı tarih eklenir. 
İrad no yapılan bu işlemin 
daha sonra tekrar işleme 
alındığında daha hızlı bir 
şekilde kayıt girilmesini 
sağlar; yapılan bir kayda 
yeniden bir ekleme yapabilir 
veya bu İrad numarasında 
yeni bir kayıt ekranı 
açabilirsiniz. Ekranın sağ 
tarafında irad işlemleri 
alanları, girilen Stok 
ürünlerine ait rakamsal 
bilgiler ve toplamları gösterir. Kayıtlı stok listesini açmak için stok kodu alanında F5 tuşuna 
veya ‘Enter’ tuşuna basmak yeterlidir. karsınıza gelen ekrandan stok seçimi yapılabilir.  

24  
 



 
 

4.1.5.6 Hareket Raporları 
Stok Kartlarına ilişkin fatura, giriş fişi ve çıkış fişlerinin ayrıntılı raporlarının içerir. 

Amaç stok kartlarının giriş, çıkış miktar ve bu miktarlara karşılık gelen tutarları gösterir 
raporların alınmasıdır. 

4.1.5.6.1 Fatura Ayrıntı Raporları 

Tanım :  

Fatura ayrıntı raporu, rapor sorgu ekranında belirtilen tarihlerde kaydı yapılmış olan 
Fatura, Devir, İrad, İade 
Faturası  gibi kayıtların ayrıntılı 
dökümlerini veren bir rapordur. 

 

Kapsam :  

Fatura ayrıntı raporu 
ekranı verilen kriterlere göre ; 
kesilen faturaları  ve iadelerin 
ekrana ve yazıcıya çıktısını 
almak amacı ile kullanılır. 
fatura ve iadeleri göster 
seçeneği verilen tarih 
aralıklarına göre tüm kesilen 
faturaları ve devirleri , 
faturaları göster seçeneği 
yalnızca kesilen faturaları , yalnızca iadeleri içinde İadeleri göster seçeneğini işaretlemek 
yeterlidir.  Tarih alanı boş bırakılırsa  yapılan tüm kayıtların ekrana çıktısı alınır.  Fatura ve 
iadeler rapor ekranında fatura tarihi ve Fatura tipi üzerinden ilgili tarihte hangi stokların 
çıktığını  birim göstergesi ,birim fiyatı ,  miktar ve tutarı  alanları eklenmiştir. aynı şekilde devir 
göstergelerinde de aynı bilgiler bulunur.  

 

4.1.5.6.2 Çıkış Fişi Raporları 

Tanım :  

Çıkış Fişi Raporları, çıkış fişleri vasıtası ile stok kartlarının birimler arasındaki transfer 
işlemlerini esas alan ayrıntı raporları sunan raporlar bütünüdür. 

4.1.5.6.2.1 Çıkış Fiş Listesi 
Tanım :  

Çıkış Fiş Listesi, raporun sorgu ekranında belirtilen kriterler doğrultusunda, daha 
önceden kaydı yapılmış olan çıkış fişlerinin listesini verir.  

25  
 



 
 

 

Kapsam :  

Çıkış Fişi Listesi 
raporunda yer alan tarih 
kriteri, raporda yer 
alacak olan çıkış 
fişlerinin hangi tarihler 
arasında yer alan çıkış 
fişlerinin kapsayacağını 
belirler. Çıkış Fişi Listesi 
Sorgu ekranında yer 
alan Ünite kriteri  
sayesinde istek tek 
üniteye ait istenilirse 
birden fazla üniteye ait 
çıkış fişlerinin raporu 
alınabilir. 
 
 

4.1.5.6.2.2 Fiş Detay Raporu 
Tanım :  

Çıkış Detay Raporu, raporun kriter ekranında belirtilen kriterlere doğrultusunda, daha 
önceden kaydı yapılmış olan çıkış fişlerinin ayrıntılı dökümlerini verir. 

 
 

Kapsam :  

Çıkış Fiş 
Listesi raporunun 
detaylandırılmış 
halidir. Amaç her 
bir çıkış fişi 
kaydında yer alan 
stok kartlarının ve 
her stok kartının 
çıkış miktar ve 
tutarını içeren 
raporların kullanıcı  
tarafından 
alınmasını 
sağlamaktır. 
Raporda kriter  
olarak kullanılan 
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alanlar, Çıkış Fişi Listesinde kullanılan kriter alanları ile aynıdır. Fiş Detay Raporunda, Çıkış Fiş 
Listesi raporundan farklı olarak ‘Stok Kodu’  kriteri yer almaktadır. Bu kriter sayesinde sadece 
istenilen stok kartını içeren  çıkış fişi detay raporları alınabilmektedir. 
 

4.1.5.6.2.3 Fiş Envanteri 
Tanım :  

Fiş envanteri adından da anlaşılacağı üzere çıkışı yapılan stok kartlarının, rapor kriter 
ekranında belirtilen kriterler doğrultusunda, stok kartlarını baz alarak yapılan toplam çıkış 
miktarlarını ve bu miktarlara karşılık gelen tutar toplamlarını gösterir rapordur. 

 

Kapsam :  

Fiş Envanter 
raporu belirtilen kriterlere 
uyan çıkış fişi kalemlerinin 
stok kartı bazında 
hesaplatılarak her bir stok 
kartına ait çıkış miktar 
toplamını ve bu toplamın 
tutar karşılığını bulan bir 
rapordur. Bu raporda kriter 
olarak kullanılan tarih 
aralığı sayesinde raporun 
hangi tarihleri kapsayacağı 
kullanıcı tarafından 
belirtilebilmektedir. Ayrıca 
rapor kriter ekranında yer 
alan çoklu ünite seçim 
ekranı sayesinde Fiş 
Envanter raporun birden 
fazla üniteyi kapsaması 
sağlanmış olmaktadır. 

 

4.1.5.6.3 Giriş Fişi Raporları 

Çıkış Fişi işlemleri ile birimler arasında yapılan stok transferleri işlemleri sonrası birime 
girişi yapılan kayıtların raporlarını almak için kullanılır. 
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4.1.5.6.3.1 Giriş Fiş Listesi 
Tanım :  

Giriş Fiş Listesi Sorgu ekranında belirtilen tarih aralığında ve belirtilen ünitelere girişi 
yapılmış olan stok 
hareketlerinin raporlarını 
verir. 

 
Kapsam :  

 Giriş Fiş Listesi 
raporu, raporun kriter 
ekranında belirtilen tarih 
aralığında, belirtilen fiş 
aralığında,  belirtilen İstem 
no aralığında, belirtilen 
istem tarihi aralığında ve 
belirtilen ünitelerde yer 
alan giriş stok kalemlerine 
ait hareketlerin listesini 
verir. Ayrıca rapor kriter 
ekranında yer alan özel 
kodlar sayesinde kullanıcı kendi gruplarını oluşturarak istediği raporu alabilir. 

4.1.5.6.3.2 Fiş Detay Raporu 
Tanım :  

Fiş Detay Raporu, Çıkış fişleri ile, bir birimden diğer bir birime gönderilen stokların, 
giriş yaptıkları birimdeki değerlerini esas alarak hesaplama yapan bir rapordur. 

 

Kapsam :  

Giriş Fiş Listesi 
raporunun detaylı olarak 
alınabilmesine olanak 
sağlamaktadır. Giriş Fiş 
Listesi raporu ile aynı 
rapor kriterlerine sahip 
olmakla beraber, ayrıca bir 
de ‘Stok Kodu’ kriteri yer 
almaktadır. ‘Stok Kodu’ 
kriteri sayesinde Fiş Detay 
Raporunun sadece bir stok 
kartı için alınabilmesine 
olanak sağlanmış 
olmaktadır. 
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4.1.5.6.3.3 Fiş Envanteri 
Tanım :  

Çıkış fişi ile bir birimden diğer bir birime gönderilen stokların giriş yaptıkları birimdeki 
miktarlarını toplam olarak veren rapordur. 

 

Kapsam :  

Giriş Fiş Envanteri 
raporu, raporun kriter 
ekranında yer alan kriterler 
sayesinde istenilen giriş 
miktarlarını istenilen 
kriterlerle alınmasına olanak 
sağlar. Giriş Fiş Envanter 
Sorgu ekranında yer alan 
tarih aralığı kriteri sayesinde 
raporda yer alacak olan giriş 
hareketlerinin hangi tarihi 
kapsayacağı belirtilebilir. 
Giriş Fişi Envanter Sorgu 
ekranı açıldığında tarih kriteri 
alanına program tarafından 
bu günün tarihi verilir. Bu 
sayede bulunulan günün raporun almak istendiğinde sadece raporu çalıştırmak yeterli 
olmaktadır. Ancak istenilirse tarih kriterlerinde yer alan tarih değerleri değiştirilebilir.  Giriş fiş 
Envanter Sorgu  ekranında yer alan Ünite seçin kriteri alınacak olan raporun hangi ünitelerin 
raporu olacağını belirler. Giriş Fiş Envanter Sorgu ekranında daha bir çok kriter yer almaktadır. 
Bu kriterler raporun kapsamını artırmaktadır. 
 

4.1.5.7  Giyim İşlemleri 
Tanım :  

Giyim işlemleri kurumda çalışan personellere kurum tarafından verilen giyim , 
ayakkabı, kumaş vb. stokların personel bazında programa kayıt edildiği ekrandır. Bu ekran 
sayesinde her bir personele verilen stokların kayıtları tutulmuş olmaktadır. 
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4.1.5.7.1 Giyim Fiş Girişi 

Tanım :  

Giyim Fiş girişi ekranı iki ekrandan oluşmaktadır. Yeni Giyim Fişi ekranı sayesiden yeni 
bir kayıt açılarak, personele verilen stokların kaydı tutulabilmektedir. Eski Giyim Fişi ekranı 
sayesinde ise daha önceden kaydı yapılan işlemler görülebilir istenilirse ilgili kayda ekleme 
yapılabilir. 

Kapsam :  

Personel 
Giyim işlemleri 
ekranında personel 
tarafından kullanılan 
kuruma ait giyim 
eşyalarının kaydı 
tutulur. ekranın üst 
tarafındaki personel 
alanında klavyeden 
enter tuşuna 
basarak açılan 
listeden personel 
seçimi yapılabilir. 
eğer yeni bir 
personel eklenmek 
istediği zaman 
personel alanına 
ilgili personel için eklenecek kodu yazmanız yeterlidir. program eğer bu personeli kayıtlarda 
bulamazsa yeni bir personel tanımı yapmak isteyip istemediğinizi soracaktır, acılan personel 
kayıtları ekranından yeni bir personel kaydı yapabilirsiniz.  personel kayıtları giyim işlemleri 
menusunun dışında tanımlar \ personel kayıtları ekranında yapılabilir. fiş tarihi alanına  
otomatik olarak program tarafından günün tarihi eklenir. açıklama bölümüne bu işleme ilişkin 
notlar ekleyebilirsiniz. ekranın altında ki listede kaydı yapılan personele verilecek giyim 
eşyalarının seçimi yapılır. stok kodu alanında ‘Enter’ tuşuna basarak karsınıza gelen mönüden 
seçim yapabilirsiniz. eğer yeni bir stok kaydı girmek istiyorsanız stok kodu alanına yazacağınız 
stok kodu ile yeni bir stok kartı ekranı açabilirsiniz . stok tanımları stok \ stok tanımaları 
ekranından yapılabilir. Kıymeti alanı  girilen giyim eşyasına ilişkin parasal karşılığı ve adet tutarı 
eklenir. rapor tuşuna tıklandığı zaman ; açılan rapor ekranında personelin sicil numarası , adı 
soyadı , görevi alanları ve verilen giyim eşyasının cinsi ,  miadı yani kullanım süresi , teslim 
tarihi ve son kullanım süresi alanları görülebilir. 

4.1.5.7.2  Giyim Raporu 

Tanım :  

Giyim Raporu, rapor kriter ekranın da yer alan Rapor Türü seçeneği sayesinde iki 
farklı raporu aynı ekranda verebilme özelliğine sahip bir rapordur. Rapor Türü seçeneğinden 
Giyim Raporu seçildiğinde Giyim yardımı alan personelleri ve bu personellere verilen stokların 
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isimlerini içeren bir rapor alınırken, Rapor Türünden Miad Raporu seçeneği seçildiğinde ise 
kullanım tarihi dolan stokların ve bu stokları alan personelleri içeren bir rapor alınabilmektedir. 

 

Kapsam :  

Giyim eşyası miad 
raporu raporunda ; 
personele verilen giyim 
eşyasının kullanım süresi 
ve bu tarihlerin kontrolünü 
rapor ve yazıcı çıktısı 
olarak alınması amacı ile 
kullanılır. Miad tarihi alanı 
giyim işlemlerinde yapılan 
kayıtların miad tarihleri ,
  personel alanı 
kayıtlı personelin seçileceği 
personel kayıtları ,  stok 
kodu alanı da kritere 
eklenecek stok ürünlerini 
gösterir ilgili alanlar 
üzerinde F5 tuşuna 
basarak açılan listelerden 
seçim yapabilirsiniz. 
tamam tuşuna basarak  
ekrana gelen rapor 
ekranında yapılan miad işlemlerinin bir çıktısını alabilirsiniz.    
 

4.1.6 İaşe  
Stok Kartları ekranında kaydı yapılan malzemelerin, gruplandırılarak rasyon haline 

getirilmesi, hazırlanan rasyonların iaşe işlemlerinde kullanılması, iaşelerin hazırlanması 
sırasında kullanılan malzemelere ait stok kartlarının stok seviyelerini iaşede yer alan miktarlar 
kadar düşürülmesinin ve bütün bu işlemler sonrası hazırlanan iaşeye ait raporların çıkarılmasını 
sağlayan ekranları içeren üst mönüdür. 

4.1.6.1 Rasyon Tanımı 
Tanım :  

Rasyon tanımları ekranı, kaydı yapılmış olan stok kartlarından  bir veya birden 
fazlasını bir araya getirilerek, bir rasyon tanımlamayı sağlayan ekrandır. 
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Kapsam :  

Rasyon tanımlama 
ekranı İaşe işlemlerinin 
başlangıç noktasıdır. 
Rasyon tanımlama işlemine 
başlamadan önce rasyon 
tanımlarında kullanılacak 
olan stokların kayıt edilmiş 
olması gerekmektedir. Yeni 
bir rasyon oluşturulmadan 
önce rasyonda kullanılacak 
olan stokların isimlerini ve 
miktarlarını kesinlikle 
belirlemeliyiz, çünkü bir 
rasyon tanımı yapıldıktan 
sonra eğer  bir  iaşe 
işleminde kullanılırsa, 
program artık bu rasyon 
kaydı üzerinde değişiklik 
yapılmasına izin vermez. 
Rasyon tanımı ekranı 
görünüm olarak Stok Kartı ekranı ile aynıdır, farklı olarak Ürün Bilgileri sekmesini içerir. Ürün 
Bilgileri sekmesi tanımlanacak olan rasyonda kullanılması gereken stokların yer aldığı 
bölümdür. Stok Kodu alanı tanımlana rasyonun, ilerleyen ekranlarda kullanımı sırasında 
kullanıcının rasyon kaydına daha kolay erişmesini sağlamak içindir.  Stok  kodu 15 karakter 
uzunluğunda veri içermektedir. Stok Adı alanı tanımlanan rasyonun uzun adını içerecek olan 
alandır. Stok Adı alanı ise maksimum 50 karakter uzunluğunda veri içerebilir. Açıklama alanı 
tanımlanan rasyon hakkında ayrıntılı bilgi kayıt etmek için kullanılır. Özel kod1,2,3 alanları 
tanımlan rasyonların kendi içinde gruplandırılmasını hedeflemektedir.  Stok ayrıntı bilgileri 
kısmında kaydı yapılan rasyonun birimi seçilecektir. Rasyon kayıtlarında birim olarak porsiyon 
seçilir. Stok ayrıntı kısmında yer alan çarpan değeri 1 olmalıdır. Ayrıca Stok Ayrıntı kısmında 
yer alan İşlem alanı üzerinde iken Space tuşuna basılması durumunda ekrana yeni bir pencere 
açılır. Açılan pencereden tanımlana birimin hangi işlemlerde kullanılacağı seçilir.  Ürün bilgileri 
sekmesi, tanımlan rasyonda yer alması gereken stokların tanımlandığı bölümdür. Rasyonun 
içeriğini oluşturan Stokların seçilmesi işlemi şu şekilde yapılır. Kursör Stok Kodu alanı üzerine 
konumlandırılır ve ‘Enter’ tuşuna basılır. Karşınıza gelen stok kartları listesinden rasyonda 
kullanılacak olan stok seçilir, stok kartı seçimi sonrasında cursor otomatik olarak Stok Birimi 
alanı üzerinde konumlanır ve aktif stok kartının hangi birim türünün kullanılarak işleme tabi 
tutulacağı seçilir. Stok miktarı alanı ise aktif stok kartının, kaydı yapılan rasyonda ne kadar 
kullanılacağınız belirler. 
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4.1.6.2 İaşe fişi 
Tanım :  

İaşe fişi kurumlarda günlük, her öğün için ayrı ayrı bazı durumlarda günde sadece bir 
defada tüm öğünler için  hazırlanan günlük yemek listesi olup, İaşe fişi ekranı bu yemek 
listesini ve bu yemekte kullanılan malzemelerin listesini ve miktarları verir. 

 

Kapsam :  

İaşe Fişi 
kurum personelleri 
için hazırlanan yemek 
listesinin 
oluşturulması işlemini 
kapsar. Ekranın üst 
tarafında iaşe tarih 
alanı ,iaşe işleminin 
hangi güne ait 
olduğunu belirtir.  
İaşe no alanı kurumda 
hazırlanan iaşe işlemi 
için verilen numaradır. 
Aynı numara iaşe 
defteri üzerine kayıt 
edilen kayıt 
numarasıdır. İstek 
Tarihi ve İstek No alanları iaşenin hazırlanması için yapılmış olan isteğin bilgilerini içerir. Özel 
Kod 1, Özel kod 2, Özel kod3 alanları kaydı yapılacak olan iaşenin gruplandırılması için 
kullanılır. Açıklama alanı iaşeye ait ayrıntılı bilgilerin yazılabileceği bir alandır. Öğün alanı 
hazırlanan iaşenin hangi öğüne ait olduğunu belirler, eğer bir güne ait tek bir iaşe kaydı ile tüm 
öğünler kayıt edilmek istenilirse Öğün Tanımlarına ‘Tüm Öğün’ adında bir öğün tanımı yapılır 
ve iaşe ekranında kullanılır.  İaşe Tipi alanı kaydı yapılan iaşenin, daha önceden kaydı yapılmış 
olan iaşe tiplerinden hangisine girdiğini belirler. Örnek : Diyet, Normal vs.  İaşe ekranı üst 
bilgileri girildikten sonra yapılması gereken iaşe işlemine tabi olacak stokların seçilmesidir. Bu 
işlem için Stok kodu alanı üzerine konumlanılarak ‘Enter’ tuşuna basılır. Stok ve rasyon 
isimlerinin listesini içeren bir ekran açılacaktır. Açılan ekrandan iaşeye dahil edilecek olan 
rasyonlar ve stoklar seçilir. İaşeye dahil edilecek olan rasyon yada stok seçilmesi sonrasında 
cursor Birim alanı üzerine konumlanır. Birim alanından istenilen birim seçilir ve ‘Enter’ tuşuna 
basılır.  Bir sonraki adım olarak G-H-Z alanı üzerine gidilir ve ‘Space’ tuşuna basılır.  Space 
tuşuna basılmasının arkasından bir ekran açılacaktır. Açılan ekran iaşe hazırlanacak olan 
personellerin servis bazında kaydının yapıldığı yerdir. Her serviste yer alan 
personellerin,hastaların ve ziyaretçilerin sayıları yazılır ve F2 tuşuna basılarak kayıt işlemi 
yapılır ve bir önceki ekrana dönülür.  Bu işlemin sonunda Üretim miktarı otomatik olarak 
hesaplanmış olur. İstenilirse G-H-Z alanına giriş yapılmadan  Üretim Miktarı alanı doldurulabilir. 
İaşede yer alacak tüm stok ve rasyonlar seçildikten sonra ekranın F2 tuşuna basarak iaşe kayıt 
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işlemi sonlandırılır. İaşe işlemleri ekranında alt kısmında yer alan ekranda, iaşede kullanılan her 
stokun adı ve kullanım miktarı görünür. İaşe işlemini kayıt ettikten sonra iaşe raporunun 
alınması için F6 Rapor butonuna basılması yeterli olur. Rapor alınmadan önce bir ara ekran 
çıkar ve iaşe tabelasını hazırlayan ve erzağı çıkaranların isimleri yazılır ve F2 tuşuna basarak 
rapor alınır. 

4.1.6.3 İaşe raporları 
Tanım :  

İaşe Fişi ekranında kaydı yapılan iaşe işlemlerinin, İaşe Raporları Sorgu ekranında yer 
alan  kriterleri esas alarak raporlanmasıdır. 

 

Kapsam :  

İaşe 
raporları ekranında 
yapılan tüm iaşe 
işlemleri için rapor 
almak mümkündür. 
Tarih aralığına 
listesi alınacak 
iaşelerin tarihleri 
girilebilir. Öğüne 
iaşe için öğün 
tanımlarında 
eklenen öğün 
bilgilerinden seçim 
yapılabilir. İaşe No 
alanına kayıt 
esnasında verilen 
iaşe numarası 
yazılabilir. Aynı 
şekilde özel kod alanlarına listesi alınmak istenen kayıtları diğerlerinden ayırmak için 
kullanılabilir. 

 

 

4.1.6.4  Servis - Personel istatistiği 
 

Tanım :  

Servis personel istatistiği raporu ile belirtilen tarih aralığında, belirtilen iaşe 
numarasında sahip iaşe işlemlerinde kullanılan servisleri ve bu servislerde yer alan görevli, 
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hasta, ziyaretçi 
sayılarını verir. 
Servis-Personel  
istatistiği raporu 
İaşe türü, Servis, 
İşlem Türü gibi 
diğer kriterleri 
sayesinde istenilen 
kayıtları kapsayan 
raporu kullanıcıya 
sunar. 

 

 

 

 

 

 

4.1.6.5  Servis -Tutar istatistiği 
Tanım :  

Servis tutar istatistiği ekranında verilen tarih aralıklarına göre hangi servise hangi 
tarihlerde ne 
kadarlık bir iaşe 
işlemin yapıldığını 
ve bunun 
rakamsal 
karşılığının ne 
kadar olduğunu 
gösterir. Raporun 
kriter ekranı 
sayesinde 
istenilen kayıtların 
raporu alınır. 
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4.1.6.6  Stok Maliyet Raporu 
Tanım :  

Stok maliyet raporu ekranında verilen tarihlere göre maliyet raporu alınabilir. Stok 
maliyet raporu 
listesinde 
stokun adı , 
birimi ,miktarı 
ve tutarı 
bilgileri 
görülebilir. 
Ayrıca bu rapor 
ekranının alt 
tarafında da 
toplamları 
alabilirsiniz. 

 

4.1.7 Demirbaş Cihaz Takip 
Demirbaş Cihaz Takip mönüsü bir çok alt mönüyü barındıran bir mönüdür. Amaç 

kurumdan kullanılan demirbaşların ve cihazların kayıt altında tutulmasının sağlanması ve kaydı 
yapılan demirbaşların ayrıntılı dökümlerinin alınmasını sağlamak, kaydı yapılmış olan cihaz 
kartlarının bakım/onarım gibi işlemlerinin takibini kolaylaştırmaktır. 

 

4.1.7.1  Demirbaş kartları 
Tanım :  

Demirbaş kartları kurum içerisinde kullanılan demirbaşlara ait kaydı tutulması gereken 
kayıtların bilgisayarda kayıtlı olmasını amaçlamaktadır. Bu sayede defter kayıt işlemlerinin 
sıkıntı verici yönlerini ortadan kaldırmış olmakla beraber defter kayıtları arasında saatlerce kayıt 
arama işlemlerinin sıkıntılarına da son vermiş olmaktadır. 

Kapsam :  
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Demirbaş kartları kurum içerisinde kullanılan demirbaşların kaydının yapıldığı ekrandır. 
Demirbaş no alanı kaydı yapılan malzemeye ait demirbaş numarası , demirbaş adı  ilgili 
malzemenin adı dır. Demirbaş 
kayıt ekranında yapılan kayıtlar 
birimlere göre ayrılabilir. Hangi 
malzemenin hangi üniteye teslim 
edildiği de yine bu ekran 
yardımıyla kayıtlara eklenebilir. 
Özel kod alanları yapılan kaydın 
kullanıcı açısından takibini 
kolaylaştırmak amacı ile diğer 
kayıt ekranlarında olduğu gibi bu 
bölüme de eklenmiştir. Ayrıca 
kaydı yapılan demirbaşları 
gruplandırma imkanı da vardır. 
Personel alanında personelin adı 
,açıklama alanına ise yapılan 
kayıt için eklenecek notları içerir. 
Demirbaş kayıt ekranının alt 
tarafında  son durum alanı ; O 
demirbaşın su anda nasıl 
durumda olduğunu gösterir ilgili 
seçeneklere göre demirbaşı 
çalışıyor , hurda halinde , sayım 
tutanaklarına alınabilir 
benzerlerinden göstermek mümkündür. Demirbaş türü alanı kayıtlara eklenen demirbaşın ne 
olduğunu yansıtır.  Takibe esas  demirbaş seçili olduğu zaman bu demirbaşın rakamsal olarak 
takibini sağlamak amacı ile kullanılır. Demirbaş kartı üzerinde yer alan Mikana-Cihaz check 
box’ı işaretlendiğinde ilgili kayıt Cihaz Kartı ekranından da görülebilir. Mikana-Cihaz check box’ı 
işaretlendiği andan itibaren ekranın üst kısmında Cihaz butonu aktif hale gelir. Cihaz butonuna 
basarak kaydı yapılan cihazın ayrıntılı bilgileri cihaz ekranına geçiş yapmadan kayıt edilebilir.  
Demirbaş kartı ekranında ki Motorlu Araç check box’ı işaretlendiğinde ekranın üst kısmında 
Araç butonu aktif hale gelir. Araç butonuna basarak aracın ayrıntılı bilgileri kayıt edilebilir.  
Demirbaş kartı üzerinde yer alan alanlar şunlardır: 

 Ünite     : Demirbaşın hangi ünitede kullanıldığını belirtir. Ünite seçimi yapabilmek 
için cursor ünite alanı üzerinde iken Ctrl+Enter tuşlarına basılarak Ünite seçim ekranının 
gelmesi sağlanabilir. 

Personel   : Demirbaşın zimmetli olduğu personeli temsil eder.  Personel seçmek için 
Ctrl+Enter tuşuna basarak Personel listesi ekrana getirilebilir. 

Tür Kodu : Demirbaşın hangi türe girdiğini belirtir. Demirbaş Tür Kodu listesini 
görebilmek için Ctrl+Enter tuşuna basmak  gerekir. 

Son Durum :  Demirbaşın en son durumunu bildirir. Demirbaşın durumunda bir 
değişiklik olduğunda değerin değiştirilmesi gerekir. 
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Bozulmasına Neden Olan Personel : Demirbaşın bozulması, kırılması gibi durumlarda 
ilgili eylemin kimin tarafından yapıldığını bildirir alandır. Personel listesinin ekrana gelmesi için 
Ctrl+Enter tuşu kullanılabilir. 

Giriş Tarihi: Demirbaşın üniteye giriş tarihini bildirir. 

Giriş No     : Demirbaşın üniteye giriş numarasını temsil eder., 

Giriş Bedeli : Demirbaşın  alındığı tutar, üniteye giriş bedeli. 

Çıkış Tarihi : Demirbaş hurdaya ayrıldığında, çıkış alanına hurdaya ayrılma tarihi 
yazıllır. 

Kayda Tabi No: Demirbaş kartında, Demirbaş Türü ND Kayda Tabi olduğunda, 
demirbaş için kullanılan numaradır. 

 

4.1.7.2  Demirbaş Raporları 
Kaydı yapılan demirbaşların istenilen raporlarının alınması için gerekli raporların üst 

mönüsüdür. 

4.1.7.2.1 Demirbaş listeleri 

Tanım :  

Demirbaş kartı ekranından kaydı yapılmış olan demirbaşların, Demirbaş Listesi sorgu 
ekranında belirtilen kriterle göre listesini veren bir rapordur. 

Kapsam :  

Demirbaş listeleri 
ekranı seçenekleri oldukça 
fazla olan kriter ekranındır. 
Ekranın sol tarafında ki 
parametreler bölümünde 
demirbaş kodu  alanı ekrana 
listelenecek demirbaşların 
demirbaş numarası , 
demirbaş adı  kaydı 
listelenecek demirbaşın adı 
veya grup adı , giriş tarihi bu 
demirbaşın kayıt tarihi , birim 
alanına o demirbaş için 
eklenecek gösterge birimleri 
, grup kodu demirbaş için 
kullanıcı tarafından 
oluşturulmuş grup alanları , özel kod alanları listelenecek demirbaşlar için kullanıcı tarafından 
oluşturulmuş kod tanımları  ve en son satırdaki  hurdalar listede gözükmesin seçeneği 
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kayıtlarda eklenen ve sayım tutanaklarına eklenmeyen hurda demirbaşların kayıtlarda 
listelenmesi engellenir. Ekranın sağ tarafındaki bulunduğu yer alanında demirbaş ürününün 
bulunduğu bölüm ,  son durum alanında o demirbaşın stoklardaki miktarı, türü alanında 
demirbaşın ne olduğunu gösterir. tamam tuşuna basılarak acılan ekranda kayıtlı demirbaşların 
listeleri görünür. demirbaş listesi ekranında demirbaşın adı , no’su , giriş fiyatı , bulunduğu yer 
vb... alanları liste halinde görülebilir. 

 

4.1.7.2.2 Demirbaş Grup Listesi 

Tanım :  

Kayıtlı 
demirbaşların, demirbaş 
kartı ekranında yer alan 
Tür Kodu alanındaki 
değere göre 
gruplandırılarak 
alınmasını sağlayan 
rapordur. 

Kapsam :  

Demirbaş Grup 
Listesi : Demirbaş 
kartlarının grup 
bazından miktar ve bu 
miktara karşılık gelen 
tutarı içeren raporunu 
sunar. Bu rapordaki 
amaç tüm aynı gruba 
giren demirbaşların ayrıntılı dökümlerini teyit etmekte kullanılabilmesi, farklı dönemlerde alımı 
ve kaydı yapılan, aynı cins fakat farklı marka ve modele sahip demirbaşların tek bir rapor 
halinde alınmasındır. Demirbaş Grup Listesi sorgu ekranında yer alan kriterler sayesinde 
istenilen raporlar alınabilir. 

 

4.1.7.2.3 Demirbaş Cetveli 

Tanım :  

Kurumlarda her bir demirbaş bir personele zimmetli olup, ilgili demirbaştan, 
demirbaşın zimmetli olduğu personel sorumludur. Demirbaş Cetveli raporu her bir serviste yer 
alan demirbaşların listesi ve her bir personele zimmetli demirbaşların listesini kullanıcıya sunan 
bir rapordur. 
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Kapsam :  

Demirbaşların 
zimmetli olduğu personel 
ve bulunduğu servis/ünite 
başta olmak üzere bir çok 
kriter sunarak 
demirbaşların listesini 
veren Demirbaş raporu 
aynı zamanda belirtilen 
personellere kayıtlı olan 
demirbaşların içerisinden 
Hurda, Sayımda Mevcut, 
Faal Olmayanlar, Sadece 
Faal olanlarında  raporunu 
vermektedir. 

 

 

 

 

 

 

4.1.7.2.4 Demirbaş İcmal Cetveli 

Tanım :  

Demirbaşların giriş tarihlerini ve yıl içerisindeki hareketlerinin esas alarak hazırlanan 
bir rapordur.  

 

Kapsam :  

Demirbaş kayıtlarını, üç faklı  rapor dizaynı ile kullanıcıya sunan bu raporda her bir 
demirbaşın giriş tarihini esas alarak geçen seneden bu yıla devrenden miktarı, yıl içerisinden 
muhtelif suretle giren miktarları ve yıl içerisinde çeşitli sebeplerle çıkan demirbaş kayıtlarını 
göstermektedir. Demirbaş İcmal Cetveli sorgu ekranında yer alan Rapor Türü bandındaki 3 
farklı dizayn ile rapor farklı form atlarda alınabilmektedir.  
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4.1.7.3  Devir Teslim - Zimmet 
Tanım :  

Demirbaş kartlarının zimmetli oldu personel üzerinden zimmetinin alınarak başka 
personele verilmesi işlemini ve bu işlem sırasında kullanılan dokümanların alınmasını sağlayan 
bir ekrandır. 

Kapsam :  

Devir Teslim 
– Zimmet ekranında ; 
kurum içerisinde 
ünitelere dağıtılan ve 
sayım tutanaklarına 
eklenen resmi 
demirbaşların ; hangi 
ünitelerde 
bulunduğunu  , hangi 
personel tarafından 
teslim alındığını 
gösterir. Devir Teslim 
işlemleri adım adım şu 
şekilde yapılır. Devir 
Teslim İşlemleri 
ekranında yer alan 
Ünite, Personel, Demirbaş Türü kriterlerini kullanarak devir teslimi yapılacak demirbaşların 
ortak özelikleri belirtilir ve kriterlere uyan demirbaş kayıtlarının ekrana gelmesi için ‘Liste’ 
butonuna basılır. Kriterlere uyan kayıtların ekranda belirmesi üzerine devir teslim işlemine tabi 
tutulacak demirbaş kaydının üzerine gelinerek Space tuşuna basılır. Bu şekilde bir demirbaş 
kartının seçimi yapılmış olunur, istenilen demirbaş kartları ‘Space’ tuşu ile tek tek seçilir. 
Seçim işlemi bitince ‘İleri’ butonuna basılır. ‘İleri’ butonuna basılması sonrasında ikinci 
sekmeye geçiş yapılır, bu sekmeden sadece seçimi yapılan demirbaşlar görünür. Amaç: seçilen 
demirbaşların listesini kullanıcıya göstererek hatalı işlem yapılmasını engellemek. Bir sonraki 
adıma geçiş yapak için ‘İleri’ butonuna basılır ve Devir Teslim İşlemleri ekranının son 
sekmesidir. Devir Teslim – Zimmet işlemleri ekranı son sekmesinde düzenlenecek olan devir 
teslim tutanağına ait, Senet başlığı, Tutanak No, Tutanak Tarihi, Alt yazı, Teslim Eden, Teslim 
Alan personel, Teslim alan ünite ve Onay alanları yer alır. Bu alanların doldurulmasının 
arkasından ‘Rapor’ butonuna basarsak işlem  sonlandırılmış ve Devir Teslim – Zimmet raporu 
alınmış olur. 

4.1.7.4  Yeniden Değerleme 
Tanım :  

Kayıtlı demirbaşların Yeniden Değerlendirme işlemlerinin açıklanan Yeni Taban 
Değere göre yeniden düzenlenmesi işleminin program tarafından yapılmasını sağlayan 
ekranıdır. 

41  
 



 
 

Kapsam :  

Yeniden değerleme  ekranında  demirbaş kayıtları belirlenen yeni taban değere göre 
yeniden düzenlenir.  Düzenleme işlemi tüm kayıtlar üzerinde gerçekleştirilir. Eğer verilen değer  

 

kayıtlardaki değerlerden fazla 
ise ve kayıt normal demirbaş 
olarak belirlenmiş ise demirbaş 
türü 1 olur. Demirbaş türü tıbbi 
malzeme olarak belirlenmiş ise 
demirbaş türü 6 olarak 
değiştirilir. 

 

 

 

 

 

 

4.1.7.5  Cihaz Kartları 
Tanım :  

Kurum içerisinde kullanılan cihaz kartlarının, Demirbaş ekranından kayıt edilmesinden 
sonra , cihazların onarım işlemleri ve rutin bakım işlemlerinin takibinin kolaylaştıran bir 
ekrandır. 

Kapsam :  

Cihaz kartları 
ekranı kurum içerisinde 
kullanılan elektronik 
eşyaların takibini 
yapmak amacı ile 
kullanılır. Cihaz kodu 
alanında cihazı 
hatırlamakta kullanılacak 
kısa bir isim yada 
numara verilir. Cihaz adı 
alanı, kaydı yapılan 
cihazın tam adının 
yazıldığı alandır. 
Bulunduğu Yer alanı 
cihazın şu an bulunduğu 
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üniteyi belirtir. Mümessil Firma alanı cihazın satın alındığı firma adını içerir.  İmalatçı firma alanı 
cihazın yapımcı firmasının belirtildiği alandır. Bulunduğu Servis alanı cihazın hastane içerisinde 
hangi serviste yer aldığını belirtir. Mümessil firma, İmalatçı firma ve Bulunduğu servis 
alanlarında seçim yapabilmek için Ctrl+Enter tuşları kullanılır. Parça Garanti Süresi cihazın 
garanti süresini yıl olarak belirtmek için kullanılan alandır. Garanti grubunda cihazın garanti 
durumunu belirtir seçenek seçilir. Çalışma bilgileri alanı ise çalışması sırasında periyodik 
yapılması gereken işlemleri ve diğer tüm notları içerir.  Ekranın üst kısmında yer alan 
‘Hareket’ butonuna basıldığında açılan popup mönüde aşağıda belirtilen seçenekler 
görünecektir. Bu seçenekler ve açıklamaları şunlardır. 

Cihaz Hareketi            : Aktif 
cihaz kartına ait cihaz hareketlerinin 
kayıt edildiği ekrandır. Bu 
hareketler şunlardır : Ünite 
değişikliği, Bakım işlemine tabi 
tutulması, Servise gönderilmesi, 
Çalışır duruma getirilmesi. Belirtilen 
bu hareketlerin tarihlerini, 
hareketin açıklamalarını ve 
eylemleri gerçekleştiren Teknik 
elamanları bu ekrana kayıt 
edebiliriz.  Ayrıca onarıma giren cihazların onarım bedelleri de bu ekrana kayıt 
edilebilir. 

Bakım Onarım Kartı   : Bakım ve onarım işlemine tabi tutulan cihazların Bakım ve 
Onarım raporlarının  alındığı bölümdür. 

Cihaz Kart Raporu       : Aktif cihaz kartına ait ayrıntılı bilgileri içeren Cihaz Kartı 
Raporunun alındığı bölümdür. 

 

4.1.7.6  Cihaz Listesi 
Tanım :  

Kayıtlı olan cihaz kartları içerisinden, Cihaz Listesi Sorgu ekranında belirtilen kriterlere 
uyan kayıtları ekranda gösteren ve istenildiğinde rapor olarak alınmasını sağlayan bir rapor 
ekranıdır. Garanti içi, Garanti dışı ve periyodik bakımda olan cihazların birini veya birden 
fazlasını aynı anda alabilmeye olanak sağlamaktadır. Garanti durumu grubu içinde yer alan 
seçeneklerden birini seçerek istenilen gruba giren cihazların listesi alınabilir.  
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Kapsam :  

Cihaz listesi 
ekranında kayıtlara 
eklenen elektronik 
eşyanın ekran ve 
yazıcı çıktıları 
alınabilir. Cihaz kodu 
hanesine eklenecek 
rakamsal değerler o 
cihazın cihaz 
kartlarında eklenen 
takip numarasını, 
garanti içi alanı, kaydı 
yapılan ve listesi 
alınmak istenen 
demirbaş için garanti 
kapsamında olduğunu 
belirtir. Aynı şekilde 
tam tersi bir durumda 
garanti dışı alanı 
listelenmek istenen cihazların garanti dışı olduğunu belirtir. Periyodik bakım alanı kayıtlardaki 
elektronik malzemenin belirli sürelerde bakım gördüğünü , çalışan cihazlar alanı kayıtlara 
eklenmiş olan cihazlardan sadece çalışanları , bakımda ve serviste olan cihazlar seçeneği de 
sadece bu işlemlerdeki kriterlere uygun kayıtların listelenmesini sağlar. 

 

4.1.7.7  Hurda Fişi 
Tanım :  

Hurda Fişi, kayıtlı demirbaş ve cihaz kayıtları içerisinde hurdaya ayrılması gereken 
demirbaş/demirbaşların hurdaya ayrılması işlemini yapan, bu işlemler sırasında hurdaya 
ayrılma sebebi ve 
hurdaya ayrılmasına 
karar veren kurul 
üyelerini ve hurdaya 
ayrılması sonrası 
yapılması gereken 
işlemleri ve daha bir 
çok ayrıntıyı içerisinde 
barındıran bir 
ekrandır. 

Kapsam :  

Hurda fişi 
ekranı, hurdaya 
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ayrılması gereken 
malzemelerin kaydının 
yapıldığı ekrandır. 
Hurda fişi ekranında 
yer alan Tutanak 
Tarihi, seçilecek olan 
malzemelerin hurdaya 
ayrılması için gerekli 
tutanağın tarihini 
belirtir. Tutanak tarihi 
alanı boş olduğunda 
program Hurda fişinin 
kaydına izin vermez. 
Tutanak No alanı 
düzenlenen hurda 
fişinin Tutanak işlem 
sıra nosudur. Tutanak no alanı, tutanak tarihi alanı gibi boş geçilemeyecek bir alandır. Personel 
alanı hurdaya ayrılan demirbaşların içerisinde kırılan malzeme var ise kırılan malzemenin 
kırılmasına ebep olan personeli temsil eder. Personel seçimi için personel alanı üzerine 
konumlanarak Ctrl+Enter tuşlarına  basılır, ekrana gelen personel listesinden, istenilen 
personel seçilir. Personel seçili zorunlu bir alan değildir.  Hurda fişi ekranı detay kısmında yer 
alan Demirbaş kodu alanı üzerinde konumlanıp Ctrl+Enter tuşuna basılması durumunda ekrana 
gelen Demirbaş Listesi ekranından hurdaya ayrılmak istenen demirbaşlar seçilir. Hurdaya 
ayrılmak istenen tüm demirbaşlar aynı şekilde seçilerek Diğer Bilgiler sekmesine geçiş yapılır. 
Diğer bilgiler sekmesi hurda fişine ait çıkarılması gereken tutanağa imza atacak personellerin 
ünvan ve isimlerini yazılır ve F2 tuşuna basılarak Hurda Fişi kayıt edilir. Hurda fişi kayıt 
işleminin arkasından Hurda Fişi Tutanağının çıkarılması için F6 tuşuna basılır.  

 

Tuşlar :   

F2         = Hazırlanan Hurda Fişini kayıt eder. Kayıt işlemi sırasında Tutanak Tarihi ve 
Tutanak No alanları kontrol edilir. Eğer Tutanak Tarihi veya Tutanak No alanlarının biri boş ise 
kayıt işlemini gerçekleştirmez ve kullanıcıya uyarı mesajı vererek ilgili alanların doldurulmasını 
ister. 

F3         = Kaydı yapılmış olan bir hurda fişini siler. 

F5       = Kayıtlı olan Hurda Fişlerinin Listesini ekrana getirir ve seçilen kaydı aktif 
kayıt yapar. 

F6         =Aktif hurda fişi kaydını yazdırır. 

 

4.1.8 Destek 
Programla ilgili genel ayarlamaların ve dosya bakımlarının yapıldığı bölümdür. 
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4.1.8.1 Sistem Tanımları 

4.1.8.1.1 Genel Tanımlar 

4.1.8.1.2 Kullanıcı Grupları 

Kullanıcıların yetkilendirilmesi sırasında kullanılacak olan yetki gruplarının 
oluşturulduğu ve bu gruplarda değişikliklerin yapıldığı ekrandır. Yetki grupları kullanıcıların 
yetkilendirilmesi işlemini sırasında her 
kullanıcının yetkilendirilmesi işlemini 
daha kısa sürede yapılmasını 
sağlamakla birlikte , oluşturulan 
kullanıcı grupları sayesinde aynı gruba 
tabi olan kullanıcıların yetkilerinde 
kısıtlama yapılmak istendiğinde de 
işlemlerin daha kolay olmasını 
sağlamaktadır. Bir Yetki Grubuna tabi 
olan kullanıcı, kendi yetkilerini 
kullanabilmekle beraber aynı zamanda 
grubunun yetkilerine de sahip 
olmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

4.1.8.1.2.1 Eski Grup 
Eski Grup ekranı daha önceden Yeni Grup ekranından kaydı yapılan Yetki Gruplarının 
üzerinde değişiklik, ekleme ve silme yapıldığı ekrandır.  

4.1.8.1.2.2 Yeni Grup 
Yeni Grup ekranından Yetki Grupları tanımlanabilir.  Kullanıcı Kodu alanı grubun 

kodunu yani kısa adını içeren alandır. Kullanıcı kodu alanı 15 karakter uzunluğunda veri 
içermektedir.  Kullanıcı kodu alanının kullanım amacı kaydı yapılan yetki grubunun, ilerleyen 
dönemlerde kullanımı sırasında daha kısa bir sürede ulaşımının sağlanmasıdır. Kullanıcı Adı 
alanı, yetki grubunu hatırlamak amacıyla kullanılan uzun ad alanıdır. Yetki Düzeyi options 
grubu, kullanıcının hangi yetkilendirilme grubuna girdiğini belirtmektedir. Yetki düzeyi 
grubunda yer alan ‘Kullanıcı’ seçeneği tanımlanan grubun kullanıcı olarak yetkilendirileceğiniz 
belirtir.  Tablo Yetkiler sekmesi, kullanıcı grubunun hangi tablolar üzerinde hangi yetkilere 
sahip olabileceğini belirler. Tablolar üzerinde kullancılara verilebilecek yetkiler şunladır: 
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Yetkisiz, Genel Yetki, YeniKayıt, Kayıt Değişiklik, Okuma, Silme, Diğer. Tablo Yetkiler sekmesi 
üzerinde, bir tablo seçilerek, spaca tuşuna basılması durumunda yukarda belirtilen yetki türleri 
ekrana gelir. Alan Yetkileri sekmesinde, Mönü Yetkileri sekmesinde verilen yetkilendirme 
işleminin daha da ayrıntılı olarak verilebilmesini hedeflemektedir. Tablo yetkisinde geçerli olan 
yetki türleri, Alan Yetkileri sekmesinde de geçerlidir. Mönü Yetkileri sekmesi, Kullanıcı 
Grubunun, aktif program üzerinde hangi mönüleri görebileceğini belirler.  Mönü Yetkileri 
sekmesinde, kullanıcı grubunun görmesini istediğiniz mönü başlıklarını aktif hale getirilmelidir. 
Mönü Yetkilendirme ekranında bir mönü için yetki verilmek istendiğinde, Mönü Yetkisi sekmesi 
üzerine gelinilir, mönü başlığı seçilerek space tuşu ile aktif hale getirilir.  Zaman sekmesi, 
kullanıcı grubunun hangi günlerde ve hangi saatler içerisinde programa giriş yapabileceğini 
belirler.  Ekran Bekleme İçin Koruma Süresi alanı kullanıcı grubunun, programı ne kadar süre 
kullanmadığında ekran koruyucusunun aktif hale geleceğini belirler. Diğer sekmesinde yer alan 
açıklama alanı, tanımlanan kullanıcı grubunun hakkında not düşülmesi için kullanılan bir 
alandır. Diğer sekmesi içerisine gömülü olan Girebileceği birim listesi alanı ise Kullanıcının, aktif 
program üzerinde hangi birimlere erişebileceğini belirler.  Kullanıcı grubunun erişim 
sağlayabileceği birimlerin tanımlanabilmesi için yapılması gereken şey şudur. Diğer sekmesinde 
yer alan Birim listesi ekranından istenilen birim seçilir ve Birim listesi ekranının sağ tarafında 
yer alan butonlara basarak, seçili birimi, Girebileceği Birim alanına taşınır. Ekranın üst sağ 
köşesinde yer alan Giriş Birimi alanı kullanıcının, aktif birimi ilk açtığında giriş yapacağı birimi 
belirler. Bilgi Sekmesinde yer alan Kullanım süresi grubu içerisinde yer alan Başlama ve Bitiş 
tarihleri alanı kullanıcının programa giriş ve çıkış tarihlerini kısıtlar. Kullanabileceği Bölümler 
bölümünde kullanıcı grubunun hangi programları kullanabileceği belirlenir.  Özel Tanımlar 
kısmında Yazıcı Çıktısı Dos Text Formatta seçeneği, kullanıcı grubuna tabi olan kullanıcıların 
yazıcı çıktılarının formatını belirler.  Bilgi sekmesinde yer alan ‘Değişiklik ve İptalleri Görsün’ 
seçeneği kullanıcı grubuna dahil olan kullanıcıların siline ve değiştirilen kayıtları görüp 
göremeyeceğini belirler. 

4.1.8.1.3 Kullanıcılar 

4.1.8.1.3.1 Eski Kullanıcı 

4.1.8.1.3.2 Yeni Kullanıcı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.8.1.3.3 Aktif Kullanıcılar 
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4.1.8.1.3.4 Kullanıcı Giriş-Çıkış  
 
Programa giriş yetkisine 
sahip olan kullanıcıların 
giriş ve çıkış tarihlerini, 
saatlerini, hangi 
terminalde çalıştıklarını, 
kullandıkları bilgisayarın 
ethernet kart no sunu ve 
ip numarasını 
görebileceğimiz bir 
rapordur. Aynı zaman da 
programa giriş yapıp 
hala programdan 
çıkmamış olan 
kullanıcıların bilgilerini 
de alabilirsiniz. Kullanıcı 
Giriş – Çıkış sorgu 
ekranında yer alan 
kriterler sayesinde kayıtlar istenildiği gibi süzülebilir. 
 

4.1.8.1.4 Takvim Döviz Tablosu 

Tanım :  

Günlük döviz kurlarının girildiği ekrandır. Döviz kurları günlük takip edilmek 
istenildiğinde rahatlıkla kullanılabilecek bir ekrandır. İstenildiğinde istenilen tarihteki döviz kuru 
öğrenilebilir.  

Kapsam :  

Günlük döviz kurları ekranın kullanımı şu şekildedir. Günlük döviz kurları ekranı 
açıldığında daha önceden kaydı yapılmış olan döviz kurları ekrana gelecektir.  Gün Tanımı alanı 
üzerine gelindiğinde seçili olan günün tipinin belirlenebilmesi için bir list box açılmaktadır. Bu 
liste kutusundan, seçili günün; Çalışma günü, Milli Bayram, Dini Bayram, Resmi Tatil 
seçeneklerden hangisine girdiğiniz seçilebilir. F6 tuşuna basarak, seçili olan güne ait döviz 
kayıtlarının işlenmesi için ekran açılacaktır. Döviz Kurları kayıt ekranında yer alan bilgiler 
doldurularak F2 tuşuna basılır ve kayıt işlemi tamamlanır. 

4.1.8.1.5 Termal Yazıcı Tanımları 

Tanım :  

 Barkod Yazıcı Tanımları ekranı, ayniyat programı demirbaş kartı ekranında kaydı 
yapılmış olan demirbaş kayıtlarının barkod yazıcıdan yazdırılmasını sağlamak için gerekli 
tanımların yapıldığı ekrandır. 
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Kapsam :  

 Ayniyat 
programın desteklediği 
barkod yazıların isimler 
bu ekrandan 
öğrenilebilir. Çözüm 
programlarının 
desteklediği bazı barkod 
yazıcılar şunladır: Star 
Tsp 400, Eltron Tlp 
2742, Citizen Clp 404, 
Argox OS-214. Barkod 
Yazıcı Tanımları 
ekranında yer alan, 
alanların açıklamalarını 
şöyledir. 

Yazı Türü alanı, bilgisayara bağlanan yazıcının markasını belirtir. 
Barkod Port, barkod yazıcının, bilgisayara hangi port üzerinde takıldığını belirtir. Barkod 
Türü alanı, yazdırılmak istenen barkotun standardını belirler.  Genellikle Code 128 standardı 
kullanılmaktadır.  
Barkodun Yüksekliği, etiket üzerine yazdırılacak olan barkotun yüksekliğini belirler.  
Etiketin Yüksekliği,  barkod yazıcı içerisine yerleştirilen barkod rulosunda yer alan etiketin 
yüksekliğini belirtir. 

Etiketin Genişliği,  barkod yazıcı içerisine yerleştirilen barkod rulosunda yer alan etiketin 
genişliğini belirtir. 

Barkod Alanı, yazdırılacak olan barkodun hangi değeri alacağını belirler. 

 

4.1.8.2 Program Tanımları 
Tanım :  

Program Tanımları programın kullanıcının isteklerine daha fazla cevap verebilmesi için 
gerekli parametrelerin yer aldığı ekrandır. 

Kapsam :  

Ana Birim               : Ayniyat programında yer alan Depo biriminin belirlenmesi için 
kullanılır.  

 
 



 
 

Yeni Kayıtta            : Yeni kayıtta seçenek grubu, yeni bir stok ve demirbaş kaydı 
açıldığında program tarafından yapılması gereken işlemi bildirir. ‘Boş kayıt gelsin’ seçeneği 
seçilirse Yeni kayıt açıldığında boş bir kayıt açılır. ‘Son Kayıt Bilgileri Gelsin’ seçeneği 
işaretlendiğinde Yeni kayıt açılması durumunda en son yapılan kayıt bilgileri ekrana gelir, bu 
kayıt bilgileri üzerinde değişiklik yapılarak kayıt işlemi yapılır. Bu seçenekteki amaç: aynı 
özelliklere sahip kayıtların sürekli kayıt edilebilmesi işlemini basitleştirmektir.   

Makbuz Satır Sayısı  : Fatura kayıt işlemi sonrası yazdırılan fatura raporunun detay 
kalem sayısını belirler. 

Pusula Satır Sayısı   : Çıkış fişi kayıt işlemi sonra yazdırılan çıkış fişi raporunun detay 
satır sayısını belirler. 

İaşe Satır Sayısı      : İaşe işlemleri sonrası, yazdırılan iaşe kaydının detay satır 
sayısını belirler. 

Default Kdv            : Fatura kayıt işlemi sırasında kullanılan Kdv oranını alanının 
default değerini belirler. 

Default İskonto       : Fatura kayıt işlemi sırasında kullanılan İskonto oranını alanının 
default değerini belirler. 

Tüm Satıcıları Göster: Eğer tüm satıcıları göster check box’ı işaretli ise kayıtlı tüm cari 
kartları kullanılabilir, işaretli değilse sadece ayniyat programında kayıt edilen cari kartlar 
kullanılabilir. 

Stok Devirleri Tek Dosyada: Stok devirleri tek dosyada check box’ı işaretli ise aynı yıla 
ait devirler tek bir fiş kaydında saklanır. 

 

4.1.8.3 Ünite Tanımları 
Tanım :  

Programda yer alan ünitelerin tanımlandığı, tanımlı olan ünitelerin özelliklerinin 
değiştirilebildiği ve tanımlı olan ünitelerde kayıtlı olan stokların listelendiği bölümdür. 

 

Kapsam :  

Ünite 
Tanımları ekranın iki 
ekrandan 
oluşmaktadır. İlk 
ekran Eski Ünite 
Tanımları ekranı olup, 
bu ekranda daha 
önceden kaydı 
yapılmış olan ünitelere 
ait kayıtlar üzerinde 
değişiklikler yapılabilir. 
Diğer ekran ise Yeni 
Ünite Tanımları ekranı 
olup, bu ekrandan 
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yeni bir  

ünite tanımlanabilir. Ünite tanım ekranında yer alan alanlar ve açıklamaları şunlardır: 

 Ünite Kodu         : Üniteye verilen kısa addır.  

 Ünite Adı            : Ünitenin tam adının yazıldığı alandır. 

 Ünite Yetkilisi  : Aktif biriminden sorumlu personelin seçildiği alandır. Seçimin 
yapılabilmesi için Ctrl+Enter tuşları kullanılır. 

 Üretim Yapabilir  : Tanımlanan birim üretim yapabilme özelliğine sahip ise seçilir, 
mutfak ve benzeri üniteler üretim yapabilme özelliğine sahiptir. Üretim yapabilir check box’ını 
işaretlenmesi bu ünitede İaşe mönüsünün görünmesini sağlayacaktır. 

 Stoksuz Çıkış Yapabilir:  Stoksuz Çıkış Yapılabilir check box’ının işaretlenmesi aktif 
birimde yer alan stokların çıkış fişi ve iaşe işlemleri sırasında stokların bakiyelerini kontrol 
etmeden çıkış yapsın anlamına gelir,işaretlenmediği durumunda ise stok bakiyesini kontrol 
etmesi ve stok bakiyesi eksiye düşen stokların çıkışına izin vermemesi durumunu ifade eder. 

 Ünite Seçim Ekranında Göster : Aktif birimin, Destek / Aktif Birim  Tanımları (Alt + A ) 
mönüsü seçildiğinde karşımıza gelen Çalışılacak Birim ekranında görünüp görünmeyeceğiniz 
belirler. 

 Envantere Esas : Envanter hesaplama işlemi sırasında, envantere dahil edilip, 
edilmeyeceğini belirler. 

 Ayrı Bir Depo Olarak Çalışabilir : Birden fazla depo birimi tanımlama durumda 
kullanılır. Seçildiği taktirde, seçim yapılan üniteyi ikici bir depo olarak belirler. Bu sayede 
Destek / Program Tanımları ekranında tanımlanan Depo birimi dışında bir depolarda 
tanımlanmış olur.   

  

4.1.8.4 Kart Tanımları 
Programın çeşitli kısımlarında kullanılacak olan sabitlerin tanımlandığı bölümdür.  

4.1.8.4.1 Personel Tanımları 

Tanım :  

Personel Tanımları ekranı, Kayıtlı Demirbaşların zimmetli oldukları personellerin seçimi 
sırasında kullanılacak olan personellerin tanımlandığı ekrandır.  

 

Kapsam :  

 Personel Tanımı 
ekranı içerisinde yer alan 
bazı alanların açıklamaları 
aşağıdadır. 

51  
 

 



 
 

Tabela   :  Kaydı yapılan personelin tabela verme yetkisinin olduğunu belirler. 
Doktor   : Kaydı yapılan personelin doktor olduğunu belirler. 
Durumu : Kaydı yapılan personelin, kaydın yapıldığı andaki durumunu içerir alandır. 

Bu alanda şu değerler yer alır: Çalışıyor, Ayrıldı, Nakil, Stajer, Askerde, Geçici Görevle Geldi, 
Geçici Görevle Gitti, İzinli, İstifa, İşten Atılma, Ölüm, Asıl Kuruma İade, Emeklilik, Aylıksız İzin, 
Emekli Sandığına Geçiş. 

4.1.8.4.2 Ünvan Tanımları 

Tanım :  

Unvan Tanımları ekranı, Personel Tanımları ekranından kaydı yapılan personellerin 
hangi unvana sahip olduklarının belirtilmesi sırasında kullanılacak olan unvanların tanımlandığı 
ekrandır. 

 

Kapsam :  

Unvan Kodu : 
Unvan kodu alanı, 
tanılanan unvanın kısa 
adı,diğer bir değişle 
ünvana kısa yoldan erişim 
için kullanılan kısa addır.  

Unvan Adı    : 
Ünvanın tam adının 
yazıldığı alandır. Unvan Adı alanı 30 karakter uzunluğunda veri içerir. 

Sınıfı             : Tanımlanan ünvanın hangi, unvan sınıfına girdiğini belirler. Bu unvan 
sınıfları şunlardır: Sağlık Hizmetleri,  Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler, Yardımcı 
Hizmetler. 

 

4.1.8.4.3 Servis Tanımları 

Tanım :  

Servis Tanımları, kaydı yapılan demirbaşların hangi serviste yer aldığını belirtmek 
amaçlı kullanılan servislerin tanımlandığı ekrandır. 
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4.1.8.4.4 Demirbaş Türleri 

Tanım :  

Demirbaşların sınıflandırılması amacıyla demirbaş kartı ekranda yer alan Tür 
Kodlarının tanımlandığı ekrandır. 

 

Tanım :  

Demirbaş-Cihaz Takip / 
Demirbaş Raporları /Demirbaş 
Grup Listesi raporunun 
alınabilmesi için demirbaş kartı 
ekranında Tür Kodunun seçilmiş 
olması lazım. Bu seçimin 
yapılması için ise öncelikle 
Demirbaş Türlerinin tanımlanması 
gerekir. Demirbaş Türleri 
tanımlanırken Tür Kodu alanı en 
fazla 10 karakter uzunluğunda, Tür Adı alanı ise 40 karakter uzunluğunda olmalıdır. 

 

4.1.8.4.5 Stok Birim Türleri 

Tanım :  

Stok kartı ekranına 
yer alan Stok Birimlerinin 
tanımlandığı ve kayıtlı olan 
birimlerin değiştirilebildiği 
ekrandır. 

 
 
 
 
 
 
 

4.1.8.4.6 Öğün Tanımları 

Tanım :  

İaşe Fişi ekranında kullanılan öğünlerin tanımlandığı ekrandır. 
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Kapsam :  

Öğün, öğün 
çıkarılan iaşe 
işlemlerinde, 
hazırlanan iaşenin 
hangi öğüne ait 
olduğunun bilinmesi 
için iaşe işlemleri 
ekranında kullanılan 
öğünler bu ekrandan 
tanımlanır. Öğün 
tanımlama işlemi 
sırasında kullanılan Kod alanı 10 karakter uzunluğunda , Ad alanı 20 karakter uzunluğunda 
kayıt içerebilir. 

 

4.1.8.4.7 Personel Tip Tanımları 

Tanım :  

Kurum içerisinde yer alan personellerin, iaşe işlemleri sırasında sınıflandırılması için 
kullanılmak üzere tanımlanan personel tiplerinin tanımlandığı ekrandır. 

 
 
Kapsam :  

Kurum 
personeller için 
hazırlanan iaşe 
kayıtlarında kullanmak 
üzere tanımlanan 
personel tiplerdir. 
Amaç iaşeye dahil 
edilen personelleri 
tiplerine göre ayırmak 
ve ayrımdan 
yararlanarak iaşeye 
ait istatistik raporları 
almaktır. Örnek : Memur, Teknisyen, Hizmetli vs. 

 

4.1.8.4.8 Text Rapor Tanımları 

İaşe Fişi, Tesellüm Makbuzu, Çıkış-İstem Fişi, Demirbaş Listesi, Devir-Teslim 
Tutanağı, Hurda Fişi, Sipariş Raporu gibi raporların text dizaynlarını yapıldığı, değiştirildiği ve 
istenildiğinde eklemelerin yapıldığı ekrandır. Bir rapor dizaynı açılırken Ctrl tuşuna basılarak 
rapor dizaynı açıldığında, ‘Default Rapor Dizaynları Yüklenecek Devam Edilecek mi?’ sorusu 
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karşınıza çıkacaktır. Bu soruya ‘Evet’ denmesi durumda ilgili raporun default text dizaynı 
yüklenir, Ctrl+Alt tuşuna basarak rapor dizaynı açıldığında raporun firma default yüklenir. 

 

4.1.8.5 Açılış İşlemi 
Tanım :  

Açılış işlemi ekranı Çözüm Ayniyat Programını ilk defa kullanan kurumların, programı 
kullanmaya başladıkları tarih itibari ile, kurumda mevcut stokları birim bazında programa kayıt 
ettikleri ekrandır. 

 
 
 
Kapsam :  

İlk defa programı 
kullanmaya başlayacak bir 
kurumun, stok kartları ve 
üniteler başta olmak üzere 
gerekli tanımlamaları 
yapmalarının arkasından, 
kurumda mevcut stokların 
miktarlarını kayıt etmek için 
kullandıkları ekrandır.  
Yapılması gereken işlemler 
sırasıyla şunlardır. Açılış İşlemi 
ekranına girildiğinde karşımıza 
Ünite seçim ekranı gelir. Bu 
ekrandan stokları girilecek 
üniteler seçilir ve F2 tuşuna 
basılır. Bu işlemlerin arkasından 
stok kodu, stok adı ve stokları 
işlenecek olan ünitelerin 
isimleri gelir, her stok kartının kolonun başlığında belirtilen ünitede yer alan miktarı girilir ve F2 
tuşuna basılır. F2 tuşuna basılmasından sonra Açılış İşlemi için oluşturulacak fişin tarihinin 
sorulduğu bir ekran belirir. Açılış Fişinin tarihi yazılarak ‘Enter’ tuşuna basılır ve kayıt işlemi 
sonlanır. 

4.1.8.6 Devir İşlemi 
Tanım :  

Yıl sonu itibari ile yeni bir yıla geçiş işlemleri sırasında, bir önceki yıldan bir sonraki 
yıla devir işlemlerinin program tarafından yapılmasını sağlayan ekrandır. 
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Kapsam :  

Devir İşlemleri 
ekranında yer alan 
seçenekler devir işlemlerinin 
nasıl yapılacağını belirler. 
Devir işlemleri ekranında yer 
alan ‘Tüm Birimler’ seçeneği 
Devir İşlemlerinin aktif 
birimde mi, Tüm Birimler 
bazında mı yapılacağını 
belirtir. Devir yılı alanı  devir 
işlemine esas yılı belirler. 
Devir Fiş Tarihi alanı 
program tarafından hazırlanacak olan devir fişin hangi tarih için hazırlanacağını belirler. 

 

4.1.8.7 Sistem Kontrol 

4.1.8.7.1 Stok Kartları Dosya Bakım 

 

Tanım :  

Stok Kartları Bakım İşlemi sırasında kayıtlı tüm stok kartları incelenir ve stok 
kartlarının bakiyeleri yeniden hesaplanır.  

 

4.1.8.7.2 Rasyon Dosya Bakım 

Tanım :  

 

4.1.8.7.3 Fatura Dosya Bakım 

Tanım :  

 

4.1.8.7.4 İaşe Dosya Bakım 

Tanım :  

 

4.1.8.7.5 Cari Fiş Dosya Bakım 

Tanım :  
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4.1.8.8 Aktif Birim Seçimi 
Tanım :  

Ünite Tanımları ekranında tanımlanan üniteler arasında geçiş yapar. Bir üniteden 
diğer bir üniteye geçmek için Alt+A tuşları kullanılabilir. 

 

Kapsam :  

Aktif Birim Seçimi 
ekranı, üzerinde çalışılmak 
istenen birimin seçilmesini 
sağlar. Ancak Aktif Birim Seçim 
ekranına sadece Ünite Tanıları 
yapılırken ‘Ünite Seçim 
Ekranında Göster’ seçeneği 
aktif hale getirilmiş olan 
üniteler listelenir. 

 

 

 

 

4.1.8.9 İşlem Gören Kayıtları 
 

Silinen ve değiştirilen 
kayıtlar Aud 
tablolarında 
tutulmakta ve 
istenildiğinde geri 
alınabilmektedir.  
Ctrl+G tuşu silinen 
kayıtların geri 
alınabilmesini 
sağlamaktadır. 
Silinen yada 
değiştirilen bir kaydı 
geri almak için 
öncelikle tablo adının 
bulunması gerekir. 
Bunun için tablo adı 
kolonu üzerinde iken 
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Ctrl + F tuşu kullanılabilir. İstenilen tablo bulunduktan sonra silinen yada değiştirilen 
kayıt alanına klik yapılır. Açılan ekrandan istenilen kayıt seçilir ve Ctrl + G tuşuna 
basılarak geri alınır. 

 

4.1.9 Çıkış 
Tanım :  

Programdan çıkış,  Programa Yeni Bir Kullanıcı Olarak Gir, Bilgisayarı Yeniden Başlat, 
Bilgisayarı Kapat olmak üzere dört farklı seçenek sunar. 

 

Kapsam :  

Çıkış Mönüsü programdan çıkış işlemi 
başta olmak üzere kullanıcıya çeşitli seçenekler 
sunar. Bu seçenekler yapılmak istenen 
işlemlerin kısa sürede yapılmasını sağlar. 

 
 
 

4.1.9.1 Programdan Çık 
Tanım :  

Programdan Çıkar. 
 

4.1.9.2 Yeni Bir Kullanıcı Olarak Gir 
Tanım :  

Programdan çıkar, ancak programı tamimiyle kapatmaz ve kullanıcı giriş ekranı 
yeniden açarak kullanıcının programa başka bir kullanıcı ile girişini sağlar. 

 

4.1.9.3 Bilgisayarı Yeniden Başlat 
 

Tanım :  

Programdan çıkar ve bilgisayarı yeniden kapatıp açma (reset) işlemini gerçekleştir. Bu 
işlemin arkasından bilgisayar yeniden açıldığında programda yeniden açılmaz. 
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4.1.9.4 Bilgisayarı Kapat 
Tanım :  

Programdan çıkar ve bilgisayarın kapatılması işlemlerini başlatır. Bilgisayarınız 
Shutdown özelliğini içeriyor ise bilgisayarınız kendisini kapatacaktır. Ancak eğer bilgisayarınız 
Shutdown özeliğine sahip değil ise bu durumda bilgisayarınızı, kasanın üzerinde yer alan 
ON/OFF butonuna basarak kapatmanız için gerekli uyarı mesajını verecektir. Bu mesajdan 
sonra bilgisayarınızı ON/OFF butonuna basarak kapatabilirsiniz. 
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