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1. İçerik 

Satın Alma Modül'ü, Lojistik Ana Modül'ünde yer alan bir alt modüldür. Firmanın dışarıdan yani 

tedarikçilerinden ve içeriden yani firma içinden yaptığı satın alma bilgilerini tutmaktadır. Eğer satın alınan 

malzeme tamamen firma dışından geliyor ise, bu dış satın alma olarak adlandırılır. Bu durumda satın 

alınacak mal veya hizmet için tedarikçi firmadan satın alma isteği yapılabilir ve firmaya siparişi açılabilir 

ya da firma ile anlaşma yapılabilir. Ayrıca tedarikçi firmadan teklif istenebilir ve tedarikçinin sattığı mal 

veya hizmetlerin fiyat bilgileri sistemde tutulabilir. Şayet, satın alınan malzeme firma içinden tedarik 

ediliyor ise bu durumda iç satın alma için istek yapılabilir. İstekler elle girilebileceği gibi, Malzeme 

İhtiyaç Planlaması Modül'ünün çalıştırılması ile, otomatik olarak da yaratılabilir. Satın alınan malzemenin 

siparişe bağlı stok hareketi Envanter Yönetimi Modül'ünde yapılır. Ayrıca, satın alınan malzemenin, satın 

alma kalite kontrolü Kalite Kontrol Modül'ünde yapılabilir ve tedarikçiler yine bu modülde 

değerlendirilebilir. Satın alınan malzemelerin iş emrine çıkması veya direkt satılması durumunda eldeki 

stoklar Envanter Modül'ünde malzeme ana kartında seçilen tutarlandırma yöntemi ile değerlendirilebilir. 

Satın alınan malzemenin faturası sistemde Fatura Konrol Modül'ünde konrol edildikten sonra, yine aynı 

modülde, satın alma siparişine bağlı gelen masraf faturaları kontrol edilip, orijinal sipariş üzerine 

dağıtılabilir. Muhasebeleştirilen satın alma faturaları Finans Modül'ünden takip edilip, raporlanabilir, 

tedarikçiye yapılan ödemeler takip edilebilir, faturalar ile ödemeler ilişkilendirilebilir. Ayrıca sistemden, 

fiyat karşılaştırma listesi, tedarikçi raporları gibi çok çeşitli satın alma raporları alınabilir. 

1.1.  Satın Alma Modülünün Diğer Modüllerle Entegrasyonu 

1.1.1.MRP – Malzeme İhtiyaç Planlaması 

Malzeme İhtiyaç Planlaması Modül'ünde, MRP çalıştırıldıktan sonra, tedarik tipi satın alma olan 

malzemeler için otomatik olarak satın alma isteği çıkar. Burada, malzemelerin Malzeme Ana 

Kayıt'larındaki satın alma verileri dikkate alınarak istek doğar. Bu bilgiler isteğin başlama zamanını 

belirleyen 'tedarik süresi' ve sipariş miktarının belirleyen minimum sipariş miktarı, emniyet stoğu gibi 

verilerdir. MRP tarafından otomatik olarak üretilen istekler, başlatıldıktan sonra siparişe çevrilebilir. 

1.1.2.QLT – Giriş Kalite Kontrolünü 

Satın alınan malzemeler, giriş kalite kontrole tabi tutulacaksa, Kalite Kontrol Modül'ü kullanılarak, Kalite 

Stoğuna atılır ve gerekli kontrol değerleri girilerek, Kullanılabilir ve Bloke Stoğuna transfer edilebilir. 

Kalite Konrolü yapılacak bu malzemelerin Malzeme Ana Kayıt'larında, 'Malzeme Giriş Kalite Kontrolü 

Var' ve 'Numune Planı' gibi bilgilerinin doldurulması gerekmektedir. 

1.1.3.ASS – Sabit Kıymetler 

Sabit Kıymet girişleri satın alma istek/siparişine bağlı olarak yapılacaksa, sabit kıymet kaydı Sabit 

Kıymetler Modül'ünde açıldıktan sonra, istek/siparişe bağlı mal ve fatura girişi yapılabilir. 
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2. İşlemler 

2.1.  PURT01 - Teklif İsteği Hazırlama 

Satın alma teklif isteği hazırlama işleminin amacı, farklı tedarikçilerden fiyat teklifi almak için onlara teklif 

isteği göndermektir. Bu ekranda seçilen malzeme için, belli bir miktar ve birim üzerinden bir ya da daha 

fazla tedarikçiye teklif isteği gönderilebilir. 

'Teklif İsteği Hazırlama' ekranında 'Firma', 'Tesis', 'Belge Tipi', 'Belge Numarası', 'Malzeme Kodu ve 

Açıklaması', 'Satın Alma Bölümü', 'İş Alanı', 'Belge Oluşturma Tarihi', 'Çıktı ve Belge Statüsüne' göre arama 

yapılabilir. 

'Teklif İsteği Hazırlama' ekranı aşağıdaki gibidir : 

 

Bu ekranda 'yeni butonuna' basılarak, teklif isteği yapılacak malzeme, belge tipi, miktar ve birime bağlı 

olarak seçilir. Ayrıca aynı ekranda daha önceden satın alma isteği girilmiş malzeme için, 'isteklerden' de 

teklif isteği oluşturmak mümkündür. 
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'Satın Alma Teklif İsteği' ekranında gerekli bilgiler girildikten sonra 'ok butonuna' basılarak 'Teklif İsteği 

Hazırlama Detayı' ekranına geçilir. 

'Teklif İsteği Hazırlama' detay ekranında 'Tedarikçi Numarası veya Adına' göre arama yapılır, ekranın sağ 

tarafında listelenen tedarikçiler ekranın sol tarafına aktarılır. Sol tarafa aktarılan tedarikçilere teklif 

gönderilebilir. Teklif isteği kaydedildikten sonra teklif isteğinin çıktısı alınarak, tedarikçilere 

gönderilebilir. 
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'Teklif İsteği  Hazırlama' detay ekranında 'Teklif' butonuna basılarak seçilen tedarikçinin teklif isteği 

sonrasında göndermiş olduğu teklif, tedarikçinin satın alma bilgileri olarak girilir. 

'Yeni Teklif' ekranında tedarikçinin göndermiş olduğu teklifin 'geçerlilik başlangıç ve bitiş' tarihi 

girilmelidir. Bu ekranda 'ok butonuna' basıldığında tedarikçinin satın alma bilgileri detay ekranı gelir. 
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2.2.  PURT02 - Satın Alma Bilgileri 

'Satın Alma Bilgileri' ekranında 'Genel Bölümünde', tedarikçiye bağlı malzemenin birim fiyatı girilir. 

'Teslimat süresi', 'maksimum-minimum sipariş miktarı' gibi bilgiler ise 'Malzeme Ana Kayıtlarından – 

BAST03'; 'KDV kodu ve tipi' bilgileri de 'Müşteri / Tedarikçi Ana Kayıtlarına – BAST02' ve 'Malzeme 

Ana Kayıtlarına' bağlı olarak akmaktadır. 

'Satın Alma Bilgileri' ekranında 'Satıcı Bölümünde', tedarikçi bilgileri BAST02'den kopyalanmaktadır. 

'Satın Alma Bilgileri' ekranında 'Fiyat Listesi Bölümünde', malzemeye bağlı ölçekli fiyatlar girilir. 

'Satın Alma Bilgileri' ekranında 'İndirimler Bölümünde', mutlak, brüt ve net üzerinden, mutlak/miktar 

indirimleri tanımlanabilir. 

'Satın Alma Bilgileri' ekranında 'Koşullar Bölümünde', malzemenin teslimat koşulları ve maliyet bilgileri 

girilir. 

'Satın Alma Bilgileri' ekranında 'Kalite Kontrol Bölümünde', malzemenin satın alma kalite kontrol bilgileri 

girilir. 
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Satın alma bilgilerinin geçerli olabilmesi için 'başlatılmış' olması gerekmektedir. Ayrıca, seçilen malzeme 

için 'öncelikli tedarikçi' de belirlenebilir. 

Tedarikçi değerlendirmesi yapıldıktan sonra, tedarikçinin malzemeye bağlı 'kalite ve termin seviyesi' de 

otomatik olarak güncellenir. 

Satın alma bilgileri kaydedildikten sonra, 'Satın Alma Bilgileri' ekranında listelenebilir. 
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2.3.  PURT03 - Satın Alma Anlaşmaları Yönetimi 

'Satın Alma Anlaşmaları Yönetimi' ekranında seçilen bir tedarikçi ile belli bir süre zarfında miktar ya da 

tutar anlaşması yapmak mümkündür. Miktar anlaşması belirlenen tarih aralığında geçerli olup, bu anlaşma 

üzerinden sipariş oluşturulmasını sağlar. Miktar anlaşmasındaki miktar, sipariş oluşturuldukça, siparişteki 

miktar kadar azalmaktadır. Anlaşmadaki miktardan daha fazla miktarda sipariş oluşturmak mümkündür; 

ancak bu durumda sistem uyarı mesajı verir. Tutar anlaşması ise, yine belirlenen tarih aralığında geçerli 

olup, anlaşmadan sipariş oluşturulmasını sağlar. Bu durumda, sipariş oluşturuldukça, siparişteki toplam 

tutar üzerinden sistem kalan miktarı hesaplayıp, aşılması durumunda uyarı mesajı verir. 

Yeni bir satın alma anlaşması oluşturmak için, 'yeni butonuna' basıldıktan sonra, 'Yeni Satın Alma 

Anlaşması' ekranında, anlaşma tipi ve tedarikçi bilgileri girilir ve 'ok butonuna' basılarak, 'Anlaşma Ana 

Verileri' ekranına geçilir. Bu ekranda veya bu ekranın detayında, seçilen malzeme veya malzemeler için 

tedarikçi firma ile anlaşılan toplam 'miktar' ve birim 'fiyat' bilgileri girilir. 
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'Anlaşma Ana Verileri' 'Genel Bölümünde', 'Anlaşma Başlangıç ve Bitiş Tarihi' girilmelidir. 

Ayrıca, 'Satıcı Bölümündeki' satıcı bilgileri, 'Koşullar Bölümündeki' nakliye koşulları, 'Malı ve Faturayı 

Gönderen' bilgileri 'Müşteri/Tedarikçi Ana Kayıtlarından' kopyalanmaktadır. 'Açıklamalar Bölümüne' 

standart metinler eklenebilir, 'Yerel Kurda Değerler' izlenebilir ve anlaşma belgesi 'İmzalar Bölümünde' 

onaylanabilir. 

Satın alma anlaşmasının 'Teslimat', 'Fatura' ve 'İmza' statülerini de izlemek mümkündür. 
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Anlaşmanın kaydedilmesi ile 'Satın Alma Anlaşması' ekranında 'Sipariş Başlatma' butonuna basılarak 

açılan 'Yeni Satın Alma Siparişi' ekranında, 'Sipariş Tipi', anlaşmadan sipariş seçilerek, yeni sipariş 

oluşturulabilir. 

Anlaşmadan sipariş oluşturulduktan sonra, anlaşama belgesinin 'Anlaşma Kalemleri' detay ekranında 

'Sipariş Edilmiş Miktarlar ve Tutarları' görülmektedir. 

Ayrıca, anlaşma belgesinin kalem detayında, 'İndirimler Bölümünde' mutlak, brüt ve net üzerinden yüzdesel 

indirim, birim başına mutlak indirim girilebilir. 'Fiyat Listesi Bölümünde', malzemeye bağlı ölçekli fiyatlar 

girilir. 'Koşullar Bölümünde', malzemenin teslimat koşulları ve maliyet bilgileri girilir. 'Teslimat 

Bölümünde', malzemenin teslimat ve fatura ödemeleri ve KDV bilgileri izlenebilir. 'Takip Bölümünde' 

maliyet merkezi ve tesisi gibi bilgiler girilebilir. 'Termin Bölümünde' onay, hatırlatma ve uyarma bilgileri, 

'Gelişim Bölümünde' de sipariş, malzeme girişi ve fatura belgeleri takip edilebilir. 
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2.4.  PURT04 - Satın Alma İsteği 

Satın alma istekleri manuel olarak girilebileceği gibi, Malzeme İstek Planlamasının (MRP) çalışması 

sonrasında sistem tarafından otomatik olarak da yaratılabilir. Satın alma istekleri satın alma bölümü 

tarafından değerlendirilir ve uygun görülenler satın alma siparişine çevrilir. Manuel bir satın alma isteği 

girmek için 'Satın Alma İsteği' Ekranın'da 'Yeni Butonuna' basılarak, açılan ekranda seçilen firma ve tesise 

bağlı, hangi malzeme için hangi miktarda satın alma isteği yapılacağı girilir. Ayrıca, malzemeye hangi 

tarihte ihtiyaç duyulduğu bilgisi de 'ihtiyaç tarihi' alanına girilmelidir. 'Satın Alma İsteği Oluşturma' 

Ekran'ında birden fazla malzeme için istek girmek de mümkündür. Bunu için bu ekranda 'insert' tuşu ile 

yeni bir satır ekleyerek ilgili bilgileri bu satıra girmek yeterlidir. 

 

'Satın Alma İsteği Oluşturma' Detay Ekranın'da, 'Satın Alma İsteği Bilgilerini' görmek mümkündür. Bir 

önceki ekranda girilen 'ihtiyaç tarihine' göre, malzemenin ana kayıtlarındaki (BAST03), Satın Alma 

Bölüm'ünden kopyalanan 'teslimat' tarihine göre, 'planlanan ve hedeflenen başlangıç süreleri' bulunur. 'Satın 

alma işlem süresi' sıfır ise, planlanan ve hedeflenen başlangıç süreleri birbirine eşit olacaktır. Ayrıca bu 

ekranda teslimat süresi manuel olarak değiştirilip, 'güncelle butonuna' basılarak planlanan ve hedeflenen 

başlangıç sürelerini yeniden hesaplamak da mümkündür. 'Başlat' butonu ile satın alma isteğinin 
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başlatılması, isteğin ilgili birimlerce kabul gördüğü ve satın alma siparişine dönüştürülebileceği anlamına 

gelmektedir. Satın Alma Siparişi Ekran'ı Satın Alma Anlaşmaları Ekran'ına çok benzemektedir. 

'Belge Takibi Bölümünde', 'Maliyet Merkezi ve Tesisi', isteği yapılan bir sabit kıymet ise 'Varlık Tipi ve 

Numarası', al-sat yapılan bir malzeme ise hangi 'Satış Siparişi Tipi ve Numarasından' oluştuğu gibi bilgiler 

akmakta veya manuel olarak girilmektedir. 

 

'Malzemeler Bölümünde', fasona verilecek malzemeler ürün ağacı bilgilerinden akmaktadır. 

Parça Detayı Bölümünde' ise satın alınan malzemenin detay bilgileri yer almaktadır. 
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'Satın Alma İsteği' ekranında yapılan istekler 'malzeme', 'istek tarihi' gibi kriterlere göre aratılabilir. Ayrıca 

'başlatılmış' olup olmadığı, siparişe çevrilip çevrilmediği de 'sipariş statüsüne' göre aratılarak listelenebilir. 
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'Birleştir işareti' olan istekleri silip yeni bir istek oluşturur; 'Birleştir butonu' ise yeni bir istek oluşturmadan 

istekleri siparişe aktarır. İstekler birleştirilirken, sistem en erken isteğin terminini dikkate alır. 
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2.5.  PURT05 - Satın Alma Siparişi 

Satın alma siparişleri isteklerden oluşturulabileceği gibi, direkt olarak da sipariş girmek mümkündür. 

Ayrıca, anlaşmadan da sipariş yapılabilir. Satın Alma Siparişleri Ekran'ında, farklı şekillerde oluşturulmuş 

siparişleri listelemek mümkündür. 

İsteklerden sipariş oluşturulacak ise, 'İsteklerden Butonu' seçili iken, 'Yeni Butonuna' basıldığında gelen 

yukarıdaki ekrandan sipariş ekranına geçilir ve isteklerden sipariş oluşturulur. İsteklerin birleştirilmesi ile 

oluşturulan örnek sipariş aşağıdaki gibidir. Satın Alma İstekleri Ekran'ında tedarikçi önerildi ise tedarikçi 

siparişin içine kopyalanır; aksi takdirde elle Satın Alma Siparişleri Ekranın'da tedarikçi seçilmelidir. 

'Kalemler' Ekran'ında, malzemenin kalem tipi, deposu gibi özellikleri 'Malzeme Ana Kayıtlarından' ya da 

'Satın Alma İsteklerinden' gelir. Malzemenin birim fiyatı ise anlaşmadan ya da tedarikçinin satın alma 

bilgilerinden gelmektedir. İhtiyaç ve Teslimat Tarihi ise, satın alma isteğinden gelmektedir. Bu ekranda 

'Mal' ve 'Fatura Girişi' istenirse kapatılabilir. 'Kalemlerin' detay ekranında, 'Genel Bölüm'ünde' satın alınan 

kalemlerin teslimat, fatura ve onay statüleri izlenebilir. 

Ayrıca, anlaşma belgesinin kalem detayında, 'İndirimler Bölümünde' mutlak, brüt ve net üzerinden yüzdesel 

indirim, birim başına mutlak indirim girilebilir. 'Fiyat Listesi Bölümünde', malzemeye bağlı ölçekli fiyatlar 

girilir. 'Koşullar Bölümünde', malzemenin teslimat koşulları ve maliyet bilgileri girilir. 'Teslimat 

Bölümünde', malzemenin teslimat ve fatura ödemeleri ve KDV bilgileri izlenebilir. 'Takip Bölümünde' 

maliyet merkezi ve tesisi gibi bilgiler girilebilir. 'Termin Bölümünde' onay, hatırlatma ve uyarma bilgileri, 

'Gelişim Bölümünde' de sipariş, malzeme girişi ve fatura belgeleri takip edilebilir. 'Parçalar Bölümünde', 

fason satın alma siparişi açıldı ise, fasona gönderilen malzemeler görülebilir ve detay bilgileri, 'Parça 

Detayında' takip edilebilir. 

Bunun dışında, 'Satıcı Bölümündeki' satıcı bilgileri, 'Koşullar Bölümündeki' nakliye koşulları, 'Malı ve 

Faturayı Gönderen' bilgileri 'Müşteri/Tedarikçi Ana Kayıtlarından' kopyalanmaktadır. 'Açıklamalar 

Bölümüne' standart metinler eklenebilir, 'Temel Para Birimi' cinsinden değerler izlenebilir, 'Ödeme Planı' 

'Ödeme Koşulları' destek tablosundan seçilerek veya manuel olarak girilebilir ve 'Genel Bölümünde' 

sipariş yetkiler dâhilinde onaylanabilir. 

Satın Alma Siparişi Başlığı Ekran'ında, Satın alma siparişinin 'Brüt' fiyatını, 'Belge', 'Kalem 

İndirim/Artırımını', 'Net' fiyatını ve 'Teslimat', 'Fatura' ve 'İmza' statülerini de izlemek mümkündür. 

Sipariş kaydedildikten sonra aşağıdaki ekranda, malzeme, tedarikçi, teslimat, fatura ve imza statüleri...v.b. 

bilgilere göre arama yapılabilir. 
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2.6.  INVT01 - Satın Alma Siparişine Bağlı Envanter Hareketi 

Satın alma siparişi açılıp, kontrol edildikten sonra imzalandığında, stok girişi için hazır hale gelmiş 

demektir. Siparişi açılan malzeme irsaliyesi ile geldiğinde, girişi, Stok Hareketleri (INVT01) Ekran'ı 

kullanılarak, 'Giriş-Satın Alma Siparişi' seçilerek yapılır. Bu ekranda gelen malın hangi 'Depoya' girileceği 

bilgisi ve girişin hangi stok seviyesine (kullanılabilir, kalite...v.b. gibi) girileceğini belirten 'Hareket Kodu' 

seçilmelidir.  
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Hangi siparişe bağlı giriş yapılacağı, 'Belge Tipi / Belge No' alanlarında belirtilir ve 'Ok Butonu' ile 

geçildikten sonra gelen akranda 'İrsaliye Numarası' ve 'Teslim Edilen Kalemler ile Miktarları' girilir. Stok 

Giriş Ekran'ı ve Detay'ı aşağıdaki gibidir : 
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2.7.  VERT01 - Satın Alma Siparişine Bağlı Fatura Kontrol 

Satın alma siparişinin teslimatı yapıldıktan sonra Fatura Kontrol Modül'ünden sisteme girişi yapılabilir. 

Bunun için VERT01 İşlem'i kullanılarak 'Yeni Butonunu' basılır ve gelen ekranda, faturanın hangi 

tedarikçiden geldiği ve ne tip bir fatura olduğu (normal, masraf...v.b.) seçilir. 

'Yeni Fatura Oluşturma Ekranından', 'Ok Butonu' ile 'Fatura Ekranına' geçildiğinde, 'Matbu Fatura No', 

siparişte girilmedi ise 'Ödeme Tipi ve Koşulu', 'KDV Anahtarı', faturanın 'Kayıt / Belge ve Kur Tarihi' 

girilir. Ayrıca faturanın 'Brüt / KDV ve Net Tutarından' en az ikisi girilmelidir. Bu bilgiler girildikten 

sonra 'Kopyala Butonuna' basılarak geçilen ekranda tedarikçinin ilgili siparişi seçilerek 'Kontrol Butonuna' 

basılır. 
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Siparişin yukarıdaki ekran kullanılarak kopyalanmasındaki amaç, sistemin siparişteki kalemlerin birim 

fiyatları ve miktarları ile bulduğu ve varsa indirim ve artırımları dikkate aldığı tutar ile tedarikçinin 

fatura ettiği tutarı karşılaştırmak, yani kontrol etmektir. Eğer bu iki tutar birbiri ile aynı ise veyahut, 

'Fatura Kabul ve Kapatma Toleransları' dâhilinde birbirini kapatıyor ise sistem tedarikçinin gönderdiği 

faturayı sisteme girmemize izin verir. Fatura kaydedilirken, istenirse 'Muhasebeleştir' alanı işaretlenerek 

fatura ile muhasebe fişi aynı anda oluşturulabilir ya da sonradan 'Fatura Konrol Ekran'ında 'Park Edilmiş' 

statüsünde olan fatura aratıldıktan sonra faturanın içine girilerek de muhasebe fişi kaydedilebilir. 

Satın alma siparişine bağlı gelen masraf faturalarının (nakliye, gümrük, sigorta...v.b.) girişi de yine Fatura 

Kontrol (VERT01) Ekran'ı kullanılarak yapılır. İlgili siparişin 'Fatura Ekran'ında 'Matbu Fatura No', 

'Ödeme Tipi ve Koşulu', 'KDV Anahtarı', faturanın 'Kayıt / Belge ve Kur Tarihi' bilgileri ile faturanın 'Brüt / 

KDV ve Net Tutarından' en az ikisi girildikten sonra, 'Kopyala Butonu' ile geçilen 'Maliyet Faturası 

Kalemleri Arama' Ekran'ında ilgili siparişin stok belgesi seçilir. Bu ekranda 'Kontrol Buton'una basıldıktan 

sonra gelen 'Fatura Ekran'ında ağırlık, miktar, hacim, fiyat ya da tutara göre gelen masraf faturası satın 

alınan malın maliyetine yansıtılmak üzere dağıtılır. Bu ekranda istenirse 'Muhasebeleştir' alanı işaretlenerek 

fatura ile muhasebe fişi aynı anda kaydedilebilir ya da sonradan 'Fatura Konrol Ekran'ında 'Park Edilmiş ' 

statüsünde olan fatura aratıldıktan sonra faturanın içine girilerek de muhasebe fişi kaydedilebilir. 
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Satın alma siparişine bağlı gelen Normal Fatura'nın yanı sıra, Nakliye, Gümrük, Sigorta, Paketleme v.b. gibi 

masraf faturaları da girilip, Ağırlık, Miktar, Hacim, Fiyat veya Tutar'a göre malın maliyeti üzerine dağıtılıp, 

muhasebeleştirilebilir. 

Ayrıca, siparişten bağımsız olarak, Elle Satın Alma Fatura'sı ile, Satın Alınan fazla miktarda veya tutarda 

malzeme/hizmet için İade Fatura'sı ve Tedarikçi'nin eksik fatura kestiği durumlarda gönderdiği Fark 

Fatura'sı da girilebilir. 
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İlgili siparişin, Satın Alma Siparişi Ekran'ına (PURT05) gidilerek kalem detayındaki 'Gelişim Bölüm'üne 

bakıldığında, seçilen sipariş kalemi ile ilgili oluşturulan stok belgesini / numarasını ve normal faturası ile 

masraf faturasının görmek mümkündür. Aşağıdaki örnekte miktarsal olarak dağıtılan masraf faturasının 

malın birim maliyetine yansıtıldığı da görülmektedir. 
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2.8.  PURT07 - Sipariş Önerileri 

Sipariş önerileri satın alma isteklerinde bağlı olarak çalışır ve Satın Alma İsteği Ekran'ında (PURT04) girilen ve 

başlatılan istekleri, bu ekrana öneri olarak getirir. Aynı zamanda, bu ekranda en düşük fiyat veren tedarikçiyi 

Satın Alma Bilgileri (PURT02) ve Satın Alma Anlaşmalarına (PURT03) bakarak önerir. Bu ekranda 'Onay 

Butonuna' basıldıktan sonra sipariş oluşturulacağı onaylanır ve sonrasında 'Oluştur Butonuna' basılarak, satın 

alma isteği siparişe çevrilmiş olur. 
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2.9.  PURT08 - Sözleşmedeki Fiyat Değişiklikleri 

Sözleşmedeki Fiyat Değişiklikleri Ekranı ile ilgili tedarikçi ve malzeme bazında satın alma siparişi fiyatları 

güncellenebilir. Satın Alma Sipariş Fiyatlarını Güncelleme Detay Ekran'ında, anlaşmanın kalem fiyatı 

değiştirilebilir. Bu değişiklik aynı zamanda ilgili anlaşmadan daha evvel oluşturulmuş bütün siparişlerin de 

birim fiyatını güncellemektedir. 

Satın Alma Sipariş Fiyatlarını Güncelleme Ekran'ı ile, Anlaşma Kalem Fiyatını Değiştirme Detay Ekran'ı 

aşağıdaki gibidir : 
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2.10.   PURT12 - Satın Alma İsteği Başlatma 

Satın Alma İsteği Başlatma Ekran'ında 'Başlatma Tarihi' arama kriterine göre arama yapıldığında, bu 

tarihte başlatılacak olan istekler listelenir. Tercihen, ya sadece seçilen istekler 'Başlat Butonu' ile, ya da 

'Hepsi Butonu' ile hepsi birden başlatılabilir. Burada kullanılan 'Başlatma Tarihi', ihtiyaç tarihinden 

teslimat tarihinin düşülmesi ile bulunmakta olup, günlük olarak 'Başlatma Tarihi'ne göre listelenen istekler 

başlatılmalıdır. 
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2.11.   PURT51 - Satın Alma Uyarı Mektupları 

İlgili siparişe bağlı olarak tedarikçiye 'Onaylama, Hatırlatma ve Uyarma' mektuplarının girmesini sağlar. 

Malzeme Ana Kayıtlarının (BAST03), 'Satın Alma Bölümünde' girilen 'Onaylatılacak mı?, Hatırlatılacak 

mı? ve Uyarılacak mı?' bilgilerine göre teslimat tarihini de dikkate alarak, teslimat tarihinden girilen süre 

kadar önce siparişin onaylanması, malzeme teslim edilmeden girilen süre kadar önce teslimatın 

hatırlatılmasını ve teslimat eğer zamanında gerçekleşmedi ise girilen süre kadar sonra tedarikçinin 

uyarılması için mektup gönderilebilir. 
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2.12.   Fason Satın Alma Süreci 

Fason satın alma, ihtiyaç duyulan malzemenin, firma dışında bir tedarikçide üretilmesi için yapılan satın 

almadır. Firmanın yapmadığı ya da kapasitesi yeterli olmadığı için yapamadığı işler fasonda yaptırılır. 

Burada tedarikçiden satın alınan mal ve/veya hizmet satın almasıdır. Fason satın alma sürecinin 

işleyebilmesi için öncelikli olarak ilgili Destek Tablo'larında aşağıdaki tanımlamaların yapılması 

gerekmektedir : 

BAST03 : Fasonda yaptırılan malzemenin Malzeme Ana Kayıtları'ında, 'Özel Tedarik Tipinin -

IASMRP004' fason olarak tanımlanması gerekmektedir. (Bkz. FASM-001 No'lu malzemenin Malzeme Ana 

Kayıtları). 

BOMT01 : Fasonda yaptırılan malzemenin ürün ağacında, fasona gönderilecek kalemler belirlenmelidir. 

Bunun için fasonda yaptırılan malzemenin ürün ağacında, fasona gönderilen malzemelerin 'Kalem 

Tiplerinin – IASBOM005' 'Fason' tipinde olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca ilgili Destek Tablo'sunda ya 

da ürün ağacı kalem tipinde, fasona gönderilen malzemeler sadece siparişe bağlı olarak çıkacak ise, 

'Fasona Transfer Siparişine Bağlı', işaretinin atılıp atılmadığı kontrol edilmelidir. Bu işaret atılmadığı 

taktirde, sistem fasona gönderilen malzemelerin siparişten bağımsız olarak transfer hareketi ile (INVT01 

veya INVT98 İşlem'leri kullanılarak) çıkılmasına izin verir. (Bkz. FASM-001 No'lu malzemenin Ürün 

Ağacı). 

PURT04/PURT05 : Fasonda yaptırılan malzemenin satın alma isteğinde/siparişinde kalem tipinin 'Fason' 

olarak tanımlanması gerekmektedir. 

Ayrıca, fasona gönderilen malzeme, '2 No'lu Özel Stok Tipi' ile ve tedarikçinin lot numarası ile takip 

edildiği için, IASINV009 No'lu Destek Tablo'sunda bu stok tipinin tanımlanmış olması gerekmektedir. 

Fasona gönderilen ve fasondan gelen malzemelerin envanter hareketinin gerçekleşebilmesi için ise ilgili 

'Hareket Kodlarının' tanımlamasın dikkat edilmelidir. Bu hareket kodları : 

FAT : Fason stoğuna malzeme transferi, 

FAC : Fasona gönderilen malzemelerin fason stoğundan manuel çıkması, 

FAG : Fasondan gelen malzemenin stoğa girilmesi, 

tiplerine uygun olacak şeklinde tanımlanmalıdır. 
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2.13.   Fason Satın Alma Süreci 

2.13.1.Fason Satın Alma Siparişinin Açılması 

Fasonda yaptırılan malzemenin satın alma siparişi, uygun 'Satın Alma Belge ve Kalem Tipi' seçilerek 

yapılır. 

 

Satın alma siparişinin kalem detayındaki 'Parçalar Bölümünde', siparişi açılan malzemenin fasonda 

yaptırılabilmesi için, tedarikçiye gönderilmesi gereken parçalar ve bunların miktarları görülmektedir. 

Ayrıca, fasonda yaptırılan malzemenin ürün ağacı kalemlerinden kopyalanan 'Fasona Transfer Siparişe 

Bağlı' işaretine bu ekranda da müdahale edilebilir ve fasona gönderilen malzemelerin siparişten bağımsız 

olarak transfer hareketi ile (INVT01 veya INVT98 İşlem'leri kullanılarak) çıkılması isteniyor ise, bu işaret 

kaldırılır. 
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2.13.2.Fasona Gönderilen Malzemelerin Envanter Hareketi 

Fasona gönderilen malzemelerin envanter hareketi, Malzeme Hareketleri Ekran'ı (INVT01) kullanılarak 

yapılır. Bu ekranda 'Çıkış – Fasona Transfer' stok hareketi seçimi yapılır ve ilgili satın alma siparişinin 

'Belge Tipi / Numarası' seçilir. Bu ekranda ayrıca seçilen hareket kodu da 'FAT – Fasona Transfer' olarak 

seçilmelidir. 

Stok Hareketi Ekran'ı 'Ok Butonu' ile onaylandıktan sonra geçilen Fasona Malzeme Çıkışı Ekran'ında, 

fasona gidecek malzemeler ve miktarları görülmektedir. Burada, fasona fazla miktarda malzeme 

göndermek de mümkündür. 



 

 

Satın Alma Modülü 

36 

 

 

 

 

 

 



 

 

Satın Alma Modülü 

37 

 

2.13.3.Fasona Gönderilen Malzemelerin Fason Stoğundan Çıkış Hareketi 

Fasona gönderilen malzemelerin fason stoğundan çıkış hareketi, ya fasondan gelen malzemeler stoğa girerken, ya 

da ayrı ayrı olur. Fasona gönderilen malzemelerin fason stoğundan çıkış hareketinin, fasondan gelen malzemeler 

ile birlikte olabilmesi için, fasona gönderilen malzemelerin Malzeme Ana Kayıtları'nda (BAST03), MRP 

Bölümü'nde 'Otomatik Emiş' işaretinin atılmış olması gerekmektedir. Eğer, satın alma siparişinde 'Fasona 

Transfer Siparişe Bağlı' işareti atılı değilse, sistem siparişten bağımsız transfer miktarının yeterli olup olmadığına 

bakar. Ancak, bu transferin 2 No'lu özel stok tipine tedarikçinin numarası şeklinde verilen parti numarası ile 

yapılmış olması gerekmektedir. 
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2.13.4.Fasondan Gelen Malzemelerin Stoğa Giriş Hareketi : 

Fasondan gelen malzeme miktarı ile, fasona gönderilen malzeme miktarı, Malzeme Ana Kayıtlar'ında 

(BAST03), MRP Bölümün'de 'Otomatik Emiş' işareti atılı ise orantılıdır. Fasondan gelen fazla miktardaki 

malzemenin giriş hareketinin olabilmesi için, siparişteki toleranslar kullanılır. Ayrıca, fasondan gelen 

malların 1 No'lu özel stok tipine girişi yapılarak parti takibi yapılabilir. 

Fasona gönderilen malzemelerin envanter hareketi, Malzeme Hareketleri Ekran'ı (INVT01) kullanılarak 

yapılır. Bu ekranda 'Çıkış – Fasona Transfer' stok hareketi seçimi yapılır ve ilgili satın alma siparişinin 

'Belge Tipi / Nosu' seçilir. Bu ekranda ayrıca seçilen hareket kodu da 'FAT – Fasona Transfer' olarak 

seçilmelidir. 

Stok Hareketi Ekran'ı 'Ok Butonu' ile onaylandıktan sonra geçilen Fasona Malzeme Çıkışı Ekran'ında, fasona 

gidecek malzemeler ve miktarları görülmektedir. Burada, fasona fazla miktarda malzeme göndermek de 

mümkündür. 

Fasona gönderilen malzemelerin fason stoğundan çıkış hareketi ile fasondan gelen malzemelerin stoğa giriş 

hareketi aynı anda ve ayrı ayrı yapılabilir ve sırası önemli değildir. Ayrıca, fasona gönderilen 

malzemelerin fason stoğundan çıkış hareketi ile fasondan gelen malzemelerin stoğa giriş hareketi aynı anda 

yapılsa bile, stok belgeleri ayrı ayrı oluştuğu için, geri hareketleri de ayrı ayrı yapılmalıdır. 
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2.14.   Sabit Kıymet Satın Alma Süreci 

Sabit kıymet satın alma süreci, satın alma isteği ya da siparişinin açılması ile başlar. Öncelikle, satın alma 

isteği ya da siparişi açılacak olan sabit kıymetin kartının açılması gerekmektedir. Bunun için sabit kıymetin 

kartını, Sabit Kıymet İşlemleri Ekran'ını (ASST30) kullanarak yapmak gerekir. Bu ekranda, kaydı girdikten 

sonra, Satın Alma Modül'ü kullanarak fatura girişi yapılacaksa, kaydın satın alma bedelini ve KDV tutarını 

yazmaya gerek yoktur. Çünkü ilgili bilgiler bu iki modülün entegrasyonu ile dolmaktadır. 

Sabit Kıymet'in satın alma isteği veya siparişi açıldıktan sonra dikkat edilmesi gereken husus, sabit kıymet 

için açılan satın alma isteği veya siparişinin 'Belge Takibi' Bölüm'üde 'Varlık Tipi' ve 'Varlık No' 

alanlarına ilgili sabit kıymetin Sabit Kıymet İşlemleri Ekran'ında (ASST30) girilen tipini ve numarasını 

yazmaktır. Satın Alma İsteği (PURT04) açılacak ise bu bilgi istekten siparişe akacaktır. Eğer, istek 

açılmadan, direkt sipariş açılacak ise, bu durumda Satın Alma Siparişleri Ekran'ının (PURT05) kalem 

detayındaki 'Belge Takibi' Bölüm'üde 'Varlık Tipi' ve 'Varlık No' alanlarına ilgili sabit kıymetin tipi ve 

numarası yazılmalıdır. 

 

Ayrıca, Satın Alma Siparişleri Ekran'ında (PURT05) dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, satın alma 

siparişinin kalem tipidir. Çünkü, bu kalem tipinin özelliklerine göre, satın alınan sabit kıymetin, 'Malzeme 

Kaydının' olup olmayacağı, 'Stok Hareketinin' yapılıp yapılmayacağı gibi bilgiler ile sabit kıymetin hangi 

muhasebe hesaplarına gideceği seçilen 'Kayıt Anahtarı' ile belirlenir. Bu özellikleri tanımladığımız Satın 
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Alma Modül'ü Destek Tablo'sunda (IASPUR003), 'Yatırım Hesabı' alanının da mutlaka işaretlenmesi  

 

 

gerekir ki, sistem Satın Alma İsteği/Siparişi Ekran'ında 'Varlık Tipi' ve 'Varlık No' alanlarının 

doldurulmasını şart koşsun ve bu bilgiler Fatura Kontrol (VERT01) yapıldıktan sonra, ilgili sabit kıymetin 

kartındaki (ASST01), satın alma ve KDV tutarı bilgilerini güncellesin. 
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2.15.   Satın Alma Kalite Kontrol 

2.15.1.Satın Alınan Malzemelerin Stoğa Giriş Hareketi : 

Satın alınan bir malzeme için kalite kontrol yapılacaksa, öncelikle Malzeme Ana Kayıtları'ndaki (BAST03) 

'Kalite Kontrol Bölüm'ünde' kalite kontrol kriterleri girilmelidir. Burada, 'Tolerans', 'Toleransın Min-Max 

Değerleri', 'Numune Planı', 'Ölçme Talimatı', 'Her Numune İçin Veri Girilecek', 'Araç-Gereç' bilgileri ve 

kontrol sonrası istenen özel işler için yazılmış program kodu malzemeye göre girilebilir. Satın alma kalite 

kontrol için ayrıca 'Satın Alma Bölüm'de', 'Mal Giriş Kalite Kontrol' işaretinin de atılması gerekmektedir; 

bu işaret atılı ise satın almaya bağlı girişlere kalite kontrol uygulanır. Ayrıca satın almaya bağlı girişte 

numune adedini belirlemek için bir 'Numune Planı' seçilir. 

2.15.2.INVT01 - Malzeme Hareketleri 

Satın almaya bağlı malzeme girişinde varsayılan olarak kullanılan hareket kodu, İşlem Numarası - Hareket Kodu 

İlişkisi Destek Tablo'sundan (IASINV000) gelir. Bu destek tablosunda,  hareket işlem no kolonunda “1”, kalite 

kontrol olmayan satın alma kalemleri için, Malzeme Hareketleri Uygulaması'nda (INVT01) kullanılacak varsayılan 

'Hareket Kodu' kolonuna yazılmalıdır. Satın almaya bağlı girişlerde kalite kontrol yapılacak ise, yine aynı destek 

tablosunun  'Hareket Kodu1' alanına kalite stoğuna giriş yapan bir hareket kodu yazılmalıdır. Dolayısıyla iki kalemi 

olan bir satın alma siparişi için Malzeme Hareketleri Uygulaması'ndan (INVT01) giriş yaparken, kalite kontrol 

olmayan malzeme için 'Hareket Kodu' kolonundaki hareket kodu, kalite kontrol olan malzeme için ''Hareket Kodu1' 

kolonundaki hareket kodu kullanılır. Mal girişinin, kalite stoğuna giriş yapan bir hareket kodu ile olması halinde, 

sistem Kalite Kontrol Sonuçları Uygulama'sına (QLTT03), kontrol sonuçlarının girebilmesi için bir kayıt atar. Bu 

kayıtta numune sayısı Malzeme Ana Kayıtları'ında (BAST03) seçilen numune planına göre hesaplanır. 
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2.15.3.QLTT03 - Kalite Kontrol Sonuçları 

Bu uygulamada giriş sırasında kalite stoğuna atılmış ve kontrol edilmesi gereken mal girişleri görülebilir. 

Kontrol elemanı, kaydın detayına girerek, kontrol sonuçlarını girebilir; kalite kontrol kararını verebilir ve 

isterse tedarikçi için Kabul ya da Red yazısı yazdırabilir. 

Bu uygulama üç bölümden oluşur. 'Karar Bölüm'ünde' isterse kontrol sonuçlarını girmeden gereken verileri 

girerek bir karar verebilir. Karar, 'Karar Yok, Kabul, Red, Ayıklanmalı, Ayıklandı, Sapmalı Kabul' 

seçeneklerinden biri olabilir. Kullanıcının verdiği karara göre bazı alanları doldurması gerekir. Kontrol 

sonucunda kabul edilecek miktar 'İyi Miktar', red edilecek miktar 'Kötü Miktar' alanına yazılır. Kontrol için 

bir 'Kalite Hata Sınıfı' ve 'Kontrol Eden' seçilir. İstenirse 'Kontrol Tarihi' ve 'Transfer Tarihi' değiştirilir, 

Açıklama' ve 'Not' alanları doldurulabilir. Kontrol sonuçlarını kaydetmek için bu bilgiler yeterlidir. 

Karar Yok' ve Ayıklanmalı' kararları verildi ise herhangi bir transfer hareketi yapılmaz, sadece veriler 

kaydedilir; Ayıklanmalı' kararında ayrıca 'Numune Sayısı' giriş miktarına eşitlenir. 

Kabul', 'Red', Ayıklandı' ve 'Sapmalı Kabul' kararlarından biri verildi ise transfer hareketleri yapılır Kabul 

kararında parti miktarı 'İyi Miktar' alanına, Red kararında ise 'Kötü Miktar' alanına yazılır ve kullanıcının 

değiştirmesine izin verilmez. Ayıklandı' ve 'Sapmalı Kabul' kararlarında ise bu miktarlar kullanıcı 

tarafından doldurulur. Kontrol sonuçları bu dört karardan biri ile kaydedildi ise 'İyi Miktar Transfer Kodu' 

ile iyi miktarın transferi, 'Kötü Miktar Transfer Kodu' ile de kötü miktarın transferi yapılır. Dolayısı ile 'İyi 

Miktar Transfer Kodu', kalite stoğundan kullanılabilir stoğa; 'Kötü Miktar Transfer Kodu' ise kalite 

stoğundan blokeli stoğa transfer eden bir hareket kodu olmalıdır. 
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'Ölçüm Sonuçları Bölümünde' malzemenin kontrol edilmesi gereken kriterleri listelenir. Bu kriterler, 

Malzeme Ana Kayıtlarında (BAST03) 'Kalite Kontrol Bölümünde' girilen kriterlerdir. Kullanıcı isterse 

kalite kontrol kriterlerinin yer aldığı bu tablo üzerinde tüm sonuçları girebilir. Bu veriler şunlardır: 'Uygun 

Olan', 'Uygun Olmayan', 'Ortalama Ölçüm Değeri', 'Ölçülen Min. Değer', 'Ölçülen Max. Değer', 'Ölçümün 

Std. Sapması' ve 'Hata Kodu'. Kullanıcı isterse 'Ölçüm Değerlerini' her bir numune için teker teker 

'Sonuçlar Detay Ekran'ında' da girilebilir. 
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Kalite kontrol sonuçları detaylı girilmek ve takip edilmek istendiğinde Sonuçlar Detay Buton'ununa 

basılarak her numune için sonuç girilebilir ve standart sapma hesaplanabilir ya da aşağıdaki ekranda 

olduğu gibi ortalama ölçüm değerleri girilebilir. 
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'Çıktı Bölüm'ünde' kabul ve red durumları için iki farklı çıktı almak mümkündür. Red kararında 'Red 

Çıktısı', diğer durumlarda 'Kabul Çıktısı' basılır. Kabul/red çıktıları 'Gönderilen Kişi', 'Siparişle İlgili Kişi' 

ve kabul/red çıktıları için 'Standart Metin' girilip, kontrol sonuçları ile birlikte kaydedilir. 
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2.15.4.QLTT04 - Geri Hareketler 

Geri Hareketler ya da Red Edilen Malzemenin Çıkışı Uygulama'sı (QLTT04) ile Kalite Kontrol Sonuçları 

Uygulama'sı (QLTT03) ile değerlendirilmiş ve kötü olarak nitelendirilmiş malzemelerin bloke stoğundan 

çıkışı yapılır. Seçilen hareket kodunun bloke stoğundan çıkış yapan bir hareket kodu olması gerekir 

Kontrol sonucunda kötü miktar olarak nitelendirilen ve kalite stoğundan bloke stoğuna transfer edilen 

malzemenin kısmi ya da tamamem çıkışı yapılabilir. 

2.15.5.QLTT05 - Tedarikçi Değerlendirme 

Tedarikçi Değerlendirme Uygulama'sı (QLTT05) ile seçilen kriterlere uygun olan mal girişlerinin kontrol 

sonuçlarına girilmiş 'Hata Sınıfları' ve hesaplanmış 'Termin Gecikmelerine' göre tedarikçinin kalite, termin 

ve genel seviyesi bulunur. Değerlendirme 'Yıllık', 'Üç Aylık' ya da 'Aylık' periyodlarda istenilen periyod 

sayısı için yapılabilir. Hesaplama yapılacak periyoddaki mal giriş kontrollerine bağlı hata sınıflarının ve 

termin gecikmelerinin üzerindeki ağırlık faktörleri kullanılarak hesaplanan puanlar, istenirse Tedarikçi 

Bilgileri „ne (PURT02) yazılabilir. 
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3. Raporlar 

3.1.  PURT06 - Satın Alma Belge Akışı 

Satın Alma Belge Akışı Ekran'ında seçilen kriterlere göre arama yapılıp, ilgili belgeler listelenebilir. Belge 

Takibi Erkan‟ının detayındaki Sipariş Kalemleri Listesi Ekran'ında her bir siparişin 'Gelişimi' (Stok 

Belgeleri, Faturaları) ve detay bilgileri izlenebilir, bilgileri yazdırılabilir. 
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3.2.  PURT10 - Fiyat Karşılaştırma Listesi 

Fiyat Karşılaştırma Listesi ile belli bir malzeme için farklı tedarikçilerin verdiği fiyatlar listelenebilir ve 

raporlanabilir. Bu liste Satın Alma Bilgilerine bağlı çalışmakta olup, bu bilgilere buradan da ulaşmak ve 

değiştirmek mümkündür. 
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3.3.  PURT32 - Faturası Gelmemiş Sipariş Kalemleri 

Faturası Gelmemiş Sipariş Kalemleri Listesi henüz faturalanmamış siparişleri göstermektedir. 
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3.4.  PURT33 - Malzemelere Göre Siparişler 

Malzemelere Göre Siparişler Ekran'ı, malzemelerin tedarikçiler bazında toplam ne kadar miktarda sipariş 

edildiğini, bu siparişin ne kadarının teslim edildiğini ve faturalandığını ve de sipariş edilen malzemenin 

toplam brüt ve net tutarlarını göstermektedir. 
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3.5.  PURT41 - Tedarikçiler Raporları 

Tedarikçiler Raporları, tedarikçilere verilen tüm siparişleri/anlaşmaları, bu siparişlerin/anlaşmaların 

malzemelerini ve malzeme miktarlarını, bu malzemelerin teslim edilen ve faturalanan miktarlarını, 

malzemelerin birim fiyatlarını ve de teslim edilen ve faturalanan tutarlar ile teslim tarihini göstermektedir. 
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3.6.  PURT42 - Teslim Tarihine Göre Malzemeler Raporları 

Teslim Tarihine Göre Malzemeler Rapor'u, her bir sipariş kaleminin toplam, gelen ve açık olan miktarını 

teslim tarihine göre gruplayıp, vermektedir. 
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3.7.  PURT43 - Belli Bir Gün İçerisinde Teslim Edilecek Malzemeler Raporları 

Belli Bir Gün İçerisinde Teslim Edilecek Malzemeler Raporu, takip eden 'Teslimat Günü' içerisinde teslim 

edilecek siparişler/anlaşmalar ile teslimat tarihi arama gününden geriye düşen, yani henüz teslim edilmemiş 

siparişleri göstermektedir. 
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4. Satın Alma Destek Tabloları 

Satın Alma Modül'ü Destek Tabloları'na Menü'den Ana Uygulamalar'daki, Destek Tabloları'nın altından 

(BAST01), satın alma butonuna basılarak ulaşılabilir. 
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4.1.  IASPUR001 - İndirimler / Ekstralar 

Satın alma belgelerinde tanımlanan indirimler belgenin başlığına ve kalemine bağlı olmak üzere iki tiptir. Yeni bir 

indirim veya artırım tipi tanımlanmak istendiğinde, öncelikler hangi firmada bu tanımlamanın yapılacağı seçilir. 

Sonrasında 'indirim/artırım kodu' verilir ve 'açıklaması' yazılır. İndirimin 'kalem' ya da 'belge' indirimi olduğu 

seçildikten sonra 'oran' kısmına ilgili oran girilir. Bu oran indirim/artırım yöntemine göre çeşitlilik göstermektedir. 

Seçtiğimiz yöntem 'mutlak indirim' ise, 'oran' alanına 'kalem' veya 'belgeye' bağlı mutlak indirim girilir. Bu durumda 

buraya yazdığımız tutar kadar satın alma belgesinin kaleminde veya başlığında belgenin para birimi cinsinden indirim 

veya artırım uygulanacak demektir. Seçilen 'kalem' ya da 'belgeye' bağlı yöntem 'brüt üzerinden yüzdesel' ise KDV 

tutarı 'kalem' ya da 'belgeye' eklendikten sonra 'oran' kısmına girilen oran kadar indirim/artırım yapılacağı anlamına 

gelir

Eğer 'net üzerinden yüzdesel' yöntemi seçildi ise, 'oran' kısmına girilen oran kadar indirim/artırım 

yapıldıktan sonra KDV tutarı eklenecek demektir. 'Birim üzerinden mutlak' yönteminde ise, 'oran' 

kısmına yazılan tutar satın alma belgesinde girilen satın alınan miktar ile çarpılarak, bulunan toplam tutar 

kadar indirim ya da artırım olacağı anlamına gelir. 

'Değiştirilebilir' işareti ise, yapılan indirim/artırım tanımlamasının, satın alma belgesinde seçilmesinden 

sonra değiştirilip, değiştirilemeyeceği anlamına gelmektedir. 

'Açıklama' butonun altında yapılan farklı dillere bağlı açıklamalar, farklı dillerde programın açılması 

durumunda yapılan 'indirim/artırım' tanımlamasının görülmesini sağlar. 
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4.2.  IASPUR002 - Satın Alma Belge Tipleri 

Satın alma belge tipleri, 'sipariş', 'anlaşma' ve 'teklif isteği' olmak üzere üç tiptir : 

– Sipariş Belge Tipi : Normal satın alma sipariş tipidir. Bu nedenle 'sipariş' belge tipinin 'belge formu', 

'normal sipariş' olarak seçilmelidir. Eğer sipariş, tedarikçi firma ile yapılan anlaşmadan oluşturulacak 

ise bu durumda 'belge formu', 'kopyalayarak sipariş' seçilmelidir. 

–    Anlaşma Belge Tipi : Tedarikçi firma ile belli bir tarih aralığında satın alma anlaşması yapılabilir. Eğer 

yapılan anlaşma belli bir miktar üzerinden yapılıyor ise, 'belge formu', 'miktar anlaşması', belli bir tutar 

üzerinden yapılıyor ise, 'belge formu', 'tutar anlaşması' olarak seçilmelidir. 

– Teklif İsteği Belge Tipi : Bir ya da daha fazla tedarikçi firmadan teklif almak için, firmalara teklif 

isteği gönderilecek ise, bu durumda yaratılan 'teklif isteği' belge tipi kullanılmalıdır. 'Teklif isteği' 

tipindeki satın alma belge tipleri için de 'belge formu' olarak 'teklif isteği' tanımlanır. ' 

Açıklama' alanına, belgenin açıklaması yazılır. 
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'Numara aralığı', tanımlanan satın alma belgesinin numaralandırılmasının elle mi verileceğini, ya da otomatik 

olarak mı yapılacağını gösterir. Bunun için Sistem Yönetimi Modül'ünün SYST04 No'lu işleminde ilgili 

tanımlamanın yapılması gerekmektedir. 

'Adım aralığı', tanımlanan satın alma belgesinin içine girilen satın alma kalemlerinin satır numaralarının 

kaçar kaçar artacağını göstermektedir. 

'Onay gerekli mi?', kutusu işaretlendikten sonra, tanımlanan belgenin yürütülen proses içinde bir sonraki 

aşamaya aktarılabilmesi için onaylanması, yani imzalanması gerekecektir. 

 

'Tarihçe?' alanı belge üzerinde yapılan tüm değişiklikleri yani belgenin eski ve yeni halini sistemde tutmak 

için kullanılır. Satın alma belgesinde herhangi bir değişiklik olduğu zaman, belgenin geçerlilik aralığının 

eski haline dokunmamak üzere, değişiklik yapıldığı andan itibaren yeni geçerlilik başlangıcı ile veri 

tabanında yeni bir kayıt tutulur. Satın alma belgesi, Canias'da listelendiği zaman tek bir belge olarak 

görünür; ancak, belge tarih aralığına göre aratıldığında veya işlem yapıldığında, değişiklik yapılan tarihin 

öncesindeki ve sonrasındaki kayıtların sistemde ayrı ayrı tutulduğu ve dikkate alındığı görülür. 
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'Belge/kalem için maliyet hesabı?' alanı işaretlendiği zaman satın alma belgesinin başlığındaki, 'maliyet 

kalemde tanımlı' alanın aktif olur. Bunun anlamı satın alma belgesinin kaleminin koşullarında girilen 

maliyetlerin toplamının dikkate alınacağıdır. Aksi takdirde, satın alma belgesinin başlığında tanımlanan 

masraflar dikkate alınacaktır. 

'Satın Alma Belge Tipleri' detay ekranı yukarıdaki gibidir : 

 

'Standart metni kopyala?' alanı işaretlendiği zaman, IASPUR004 destek tablosunda tanımlanmış olan 

standart metinler, satın alma belgesine kopyalanır. 

'C grubu için limit' alanına herhangi bir tutar yazıldığı zaman, şayet belgede 'onay gerekli mi?' alanı işaretli 

ise, IASPUR005 destek tablosundaki 'bölüm hiyerarşi yeri' C grubu (satın alma elemanı) olarak 

tanımlanmış kullanıcıların, firma para birimi cinsinden maksimum ne kadar tutarda satın alma belgesini 

onaylayabileceğini gösterir. 

'B grubu için limit' alanına herhangi bir tutar yazıldığı zaman, şayet belgede 'onay gerekli mi?' alanı işaretli 

ise, IASPUR005 destek tablosundaki 'bölüm hiyerarşi yeri' B grubu (bölüm şefi) olarak tanımlanmış 

kullanıcıların, firma para birimi cinsinden maksimum ne kadar tutarda satın alma belgesini 
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onaylayabileceğini gösterir. 

'Belge yaz. layout adı', alanına tanımlanan satın alma belgesinin çıktısının hangi rapor layoutu ile alınacağı 

bilgisi girilir. 

'Tipi', alanı, 'Döküman yönetimi' alanı işaretlendikten sonra aktif olup, satın alma belgesinin çıktısı 

yazdırıldığı zaman, yazdırılan belge Döküman Yönetimi Modül'ünde seçilen tip altında kaydedilir. 

'Açıklama' butonun altında yapılan farklı dillere bağlı açıklamalar, farklı dillerde programın açılması 

durumunda yapılan 'satın alma belge tipi' tanımlamasının görülmesini sağlar. 

4.3.  IASPUR003 - Satın Alma Kalem Tipleri 

Satın alma kalem tipleri, satın alma belgelerine bağlı olarak yapılır. Belgeye bağlı farklı kalem tipi 

tanımlanmasının amacı, belge içinde girilen satın alma kalemlerinin özelliklerini çeşitlendirmektir. 

Satın alma kalem tipi destek tablosunda, seçilen 'firmanın' altında, IASPUR002 destek tablosunda 

tanımlanan 'belge tipine' bağlı bir 'kalem tipi' verilerek, tanımlama yapılır. Kalemin açıklaması, 'açıklama' 

kısmına yazılır. 

'Kayıt anahtarı' alanına, Finans Modül'ünün IASFIN001 destek tablosunda tanımlanmış olan bir kayıt 

anahtarı yazılabilir. Bu alanın boş bırakılması durumunda, kontrol edilen satın alma faturasının 

muhasebeleştirilmesi işlemi, IASFIN010 Finans destek tablosunda tanımlanan fatura kontrol tipinin kayıt 

anahtarı ile yapılır. Yani, sistem her zaman öncelikle, satın alma kaleminin kayıt anahtarını dikkate alarak 

muhasebeleştirme işlemini yapar. 

'Fiyat bulma sırası', '1 – Malzemenin standart, esnek veya ortalama fiyatı', '2 – Malzemenin son satın alma 

fiyatı', '3 – Malzemenin en düşük satın alma fiyatı' ve '4 – Malzemenin son stok hareket fiyatı' alanlarında 

belirtilen malzemenin fiyatı bulunurken izlenecek sıralamanın girildiği yerdir. Örneğin bu alana '1234' 

girildiği zaman, satın alma belgesine malzemenin fiyatını getirirken öncelikle, 'Malzemenin standart, esnek 

veya ortalama fiyatı'na bakar, ilgili alanlarda fiyat bulmaz ise, takip eden politikalardaki fiyatlara bakar. 

Ancak, bu sıralamaya göre sistemin otomatik olarak fiyatları getirebilmesi için, 'Kalem tipi özellikleri' 

bölümündeki, 'Fiyatı bul' alanının işaretlenmiş olması gerekir. 
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Kalem Tipi Özellikleri : 

'Malzeme kaydı var' işareti atıldığı zaman, sistem yaratılan satın alma belgesinde malzeme girildiği zaman, 

bu malzemenin BAST03 İşlem'inde (Malzeme Ana Kayıtlarında) bulunup bulunmadığının kontrolünü 

yapar. 

'Satın alma belgesi miktar girişi', malzeme kaydı olmayan malzemeler için siparişte, miktar girilip 

girilmeyeceği bu alan ile kontrol edilir. 

'Satın alma belgesi tutar girişi', satın alma siparişinin kaleminde birim fiyat girilmesini sağlar. 

'Stok hareketi bekleniyor mu?', alanı malzeme kaydı olan bir malzemenin stoklara girilmesini kontrol eder. 

Bu alan işaretlendiği zaman, malzemenin stok hareketi şart koşulur. 

'Tutar girişi bekleniyor mu?', siparişe bağlı olarak yapılan envanter belgelerinin tutarlarının sipariş fiyatı 

üzerinden güncellenmesini sağlar. 

'Fatura kontrol', alanı işaretlendiği zaman, satın alma siparişinin fatura girişi şart koşulur. Ayrıca belgenin 

muhasebeye entegre edilmesi isteniyorsa, bu alan işaretlenmelidir. 
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'Fiyatı bul', alanı işaretlendiği zaman 'fiyat bulma sırasındaki' sıraya göre malzemenin satın alma fiyatı, 

satın alma belgesine otomatik olarak gelir. 

'Fason', alanı işaretlendiği zaman satın alma malzemesi için fason siparişi açılabilir ve tedarikçi firmaya 

gönderilen ve oradan gelen malzemenin ilgili stok hareketleri yapılabilir. 

'(0) Tesl. Trh. Fiyat / (1) Sip. Trh. Fiyat', alanı işaretlenmez ise malzemenin teslimat tarihindeki fiyatı 

üzerinden faturası kontrol edilir; işaretlenir ise sipariş tarihindeki fiyatı esas alınır. 'Satın Alma Kalem 

Tipleri' detay ekranı aşağıdaki gibidir : 

 

4.4.  IASPUR004 - Satın Alma Belgeleri Standart Metinleri 

Seçilen 'firmanın' altında, IASPUR002 destek tablosundan seçilen satın alma 'belge tiplerine' bağlı olarak 

istenilen 'dilde' açıklama tanımlamak mümkündür. 'Açıklama' kısmına ilgili tanımlama yapılır. Satın alma 

belge tiplerinde 'standart metni kopyala?' alanı işaretlendiği zaman bu destek tablosunda tanımlanan 

'başlangıç' ve 'bitiş' standart metinleri, 'sıra nosuna' göre satın alma belgesine kopyalanır. 
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'Satın Alma Belge Tipleri Standart Metinleri' detay ekranı aşağıdaki gibidir :
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4.5.  IASPUR005 - Satın Alma Bölümü Kullanıcı Yetkileri 

Satın alma bölümü kullanıcılarının yetkilendirilmesi için kullanılan destek tablosudur. Amaç, belirli 

düzeylerdeki kullanıcıların belirli satın alma belgelerini, belgenin bir sonraki aşamaya geçmesi için 

başlatmasını yani onaylamasını sağlamaktır. Seçilen 'firmanın' altında, IASPUR002 destek tablosundan 

seçilen satın alma 'belge tiplerine' göre ve SYST03 İşlem'inde tanımlanan kullanıcının adına bağlı olarak 

yetkilendirme yapılabilir. Yetkilendirilmesi yapılan kullanıcının, IASBAS033 destek tablosunda 

tanımlanan 'S.alma bölümü' ve 'açıklaması' girilebilir. 'Bölüm hiyerarşisinde yeri' kısmında yapılan 

tanımlama, kullanıcının 'Satın alma müdürü' (A grubu kullanıcı), 'Bölüm şefi' (B grubu kullanıcı) ya da 

'Satın alma elemanı' (C grubu kullanıcı) olup olmadığını gösterir. Kullanıcının ne kadar tutara kadar satın 

alma belgesini onaylayabileceği ise 'satın alma belge tipleri' destek tablosunda 'C grubu için limit' ve 'B 

grubu için limit' alanlarında belirtilir. A grubu kullanıcı ise limitsizdir. Ayrıca, tanımlanan tüm yetki ve 

limitlerin geçerli olabilmesi için 'satın alma belge tipleri' destek tablosunda 'onay gerekli mi?' alanı işaretli 

olmalıdır. 
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'Satın Alma Bölümü Kullanıcı Yetkileri' detay ekranı aşağıdaki gibidir : 

 


