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02.12.2021 

ÜTAKSİS  (Üretim Takip Sistemi) Kılavuzu (V04) 
 

M E D İ K A L   –   S A V U N M A   –   O T O M O T İ V 
 

Kalite standartlarına uygun üretim yapan, izlenebilirlik ihtiyacı olan ve denetlenme süreci 

geçiren firmalar için tasarlanmıştır. Sahada birebir çalışılarak geliştirilen Ütaksis, üretilen veya 

ithal edilen ürünlerin bütün süreçlerini yönetebilmektedir.  

 CNC tezgahları, pres makinaları, üretim hatları, plastik enjeksiyon makinaları v.b. yoğun 

üretim yapılan yerlerde, standartlara uygun olarak tasarlanmıştır. Seri, Lot veya her iki durum 

birden üretim yapılması durumunda, süreçlerin yönetimi ve izlenmesi pratik bir şekilde 

yapılabilmektedir. Her ürün için ayrı iş emri çıkarılabilmektedir. Oluşturulan iş emirleri için 

süreçlerin takip ve izlenmesi anlık ve geriye dönük bir şekilde yapılabildiğinden, iş 

planlamasının rahat yapılması sağlanmaktadır. 

Sistemden beklenen; personele bağlı kalmadan yapılan bütün işlerin ve süreçlerin takibini 

yapmak, optimum verimliliği sağlamak ve insan kaynaklı hataların önüne geçmektir. 

 
ÜTAKSİS  (Üretim Takip Sistemi) Program Teknik Özellikleri 
 

Veritabanı Tipi  : Microsoft SQL Server 
Geliştirici Program : Microsoft Visual Studio 
Yazılım Dili  : C# 
Program Dilleri  : Türkçe 
Çalışma Platformu : Web Tabanlı 
Çalışma Tarayıcıları :Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Safari, 
Firefox, Opera vb (tüm tarayıcılarda çalışmaktadır) 
Uzaktan Çalışma Tipi : Client 
Kullanıcı Kısıtlaması  : Var 
Çoklu Oturum Desteği : Var 
Dışarıya Veri Aktarımı : PDF, XLSM, XLSX, XLS, TXT, HTML, RTF, MHT 
Mobil Uyumluluk  : Var 
Log Kayıtları  : Var 
Otomatik Yedekleme : Var 
Geliştirilebilirlik  : Geliştirmeye Açık Özel Paket Yazılım 

 

1- TANIMLAR 

Stok Kartları (Resim 001) 

Firma bünyesinde üretimi yapılan mamül veya yarı mamül olarak tanımlanan, ayrıca 

üretimi doğrudan veya dolaylı etkileyen bütün ürünlerin tanımlandığı alandır. Bu alanda 

ürünlerin ayırımı Stok Tipi’ne göre yapılmaktadır. 
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(Resim 001) 

• Stok Kodu : Ürünü tanımlayıcı kottur. Girilmesi zorunlu alandır. Devamında ürün 

açıklaması mevcuttur. 

• Grup Kodu: Ürünler listelenirken sınıflandırma yapılıp daha rahat erişim sağlanması için 

ayrılan alandır. 

• Marka Kodu: Ürünleri markalarına göre tanımlamak ve marka bazında sınıflandırmak için 

tanımlanan alandır. 

• Sınıf Kodu: Tıbbi cihazlar risk durumlarına göre sınıflandırılması gereken ürünlerdir. Tıbbi 

Cihazlar Yönetmeliği (MDR) tanımına uygun olarak sınıflandırma yapılan alandır. 

• A. Dizi Kodu: Üretim esnasında her ürün grubuna ait oluşturulan reçeteler mevcut olup, 

bu reçetelerin isimlendirildiği alandır. 

• H. Madde Kodu: İlgili ürünün üretimi esnasında kullanılan temel hammadde bilgisini 

gösteren alandır. 

• Fason Kodu: Farklı bir firma için üretilen veya dışarıya fason üretilen ürünlerin stok kodları 

farklı olması durumunda kolay takip yapılabilmesini sağlayan alandır. 

• Stok Tipi: Tanımlanan stok kartları stok tiplerine uygun olarak farklı özellikler 

içermektedirler. 

o Mamül: Üretimin sonuçlanması durumunda satışa hazır hale gelen ürünleri ifade 

etmektedir. 

o Yarı Mamül: Üretimin sonuçlanması durumunda, başka bir ürün için bileşen 

durumunda olan parçaları ifade etmektedir. 

o Hammaddeler: Üretimde kullanılan temel hammaddelerin tanımlanmasını ifade 

eden alandır. 

o Sarf Malzemeler: Ürün bileşenleri arasında yer alan ve genellikle dışarıdan tedarik 

edilen parçaları ifade eder. Örneğin ambalaj ürünleri. 

o Ölçüm Araçları: Üretim esnasında kalite standartları ve teknik çizime uygun 

olacak şekilde ölçüm yapan cihazları ifade ediyor. 

o Ekipmanlar: Üretim esnasında kullanılan ana tezgahlar dışında kalan ancak 

üretim aşamalarında yer alan makine ve ekipmanları ifade ediyor. Örneğin yıkama 

durulama makinesi 

o Takımlar: Ana üretim hattında yer alan CNC tezgahların takımları ve plastik 

enjeksiyon gibi makinaların kalıpların da kullanılan kesici-delici takımları ifade 

ediyor. 
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• Takip Tipleri : Üretilen veya dışarıdan gelen ürünlerin farklı yöntemler ile takip ve 

izlenebilmesini sağlayan yöntemlerdir. Bu yöntemler için 3 seçenek mevcuttur. 

o Takip Yok: Herhangi bir takip tipine tabi olmayan stok kartları için seçilen alandır. 

o Seri No Takibi:  Her ürün için seri bazında takip gerekmesi durumunda seçilen 

alandır. 

o Lot No Takibi: Seri numarası yazılması mümkün olmayan, ancak üretimde parti 

bazlı takip gereksinim duyulmasından dolayı yapılan takip tipidir. Farklı ürünler için 

önceden tanımlanmış Rezerv lotlar kullanılarak üretim yapılabilmektedir. 

o Seri ve Lot Takibi: Lot bazında üretim yapıldıktan sonra, yapılan üretim kadar 

önceden tanımlı rezerve edilmiş seri numaralar atanabilir. Rezerve edilmiş seri 

numaralar kullanılmak istenmediği durumlarda otomatik seri numarası 

tanımlanabilir. Bu durumda var olan lot numarası devamında xxx-1, xxx-2, xxx-2… 

şeklinde nümerik artan seriler oluşmaktadır. 

• Birimi: Üretim veya tedarik yöntemi ile kullanılan ürünlerin birimleri tanımlanarak, üretim, 

stok hareketleri, sarfiyat tüketim v.b. işlemlerin birimler üzerinde hesaplanmasını sağlayan 

alanadır. Genel kabul görmüş bütün birimler mevcut olup, ihtiyaç olması durumunda yeni 

birimler eklenebilmektedir. 

• Adet: Stok kartları tanımlanırken bu alana girilecek değere bağlı olarak iş emirleri 

oluşturulur. Her seferinde rakam girmek yerine bir sefer tanımlanması yeterli olur. İhtiyaç 

olması durumunda iş emri üzerinde veya stok kartı üzerinde bu değer ile oynama 

yapılabilir. 

• Doküman Tipi: Stok kartı tanımlanırken teknik resim, kullanım kılavuzu v.b. doküman 

seçilerek yükleme imkanı sağlayan alandır. Bu alana genellikle teknik resim 

yüklenmektedir. Yüklenen teknik resim iş emrinde görüntülenmektedir. 

• Barkod Tipleri: Dünyada kullanılan bütün barkodların tanımlandığı alandır. Mamül 

durumunda olan ve satışa konu olan ürünlerin barkodları bu alanda tanımlanmaktadır. 

• ÜTS Kapsamında: Tıbbi cihaz üretimlerin Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve bir  

e-Devlet uygulaması olan ÜTS (Ürün Takip Sistemi) ile ilişkili ürünlerin tanımlandığı 

alandır. Bu alanın seçili olduğu ürünler temel bildirimleri ÜTS ye iletilmesi sağlanmaktadır. 

Örnek olarak Üretim, İthalat, İhracat, Verme ve Alma bildirimleri gibi birçok bildirim işlemi 

bu sayede gerçekleşmektedir. 

• Gama: Tıbbi cihazların Gama sterilizasyona gitmeleri durumunda sertifikaları ile beraber 

lot bazlı takip edilmesini sağlayan bir alandır. 

• Sipariş İzni: Satışa konu olan ürünlerin, sipariş modülde görünmesini sağlayan alandır. 

• Dışarıdan: Dışarıdan temin edilen, üretimi doğrudan veya dolaylı yönden etki eden 

ürünlerin tanımlandığı alandır. 

• Bedelsiz: Satışa konu olan ürünlerin bedelsiz olarak satılması durumunda ilgili ürünlerin 

tanımlandığı alandır. 

• Blokaj: Ar-Ge sürecinde veya geliştirme aşamasında olan ürünler için ciddi bir değişiklik 

yapılması durumunda bütün süreçlerin ani olarak durdurulmasını sağlayan alandır. Bu alan 

seçili olduğunda ürün ile ilgili bütün işlemler durdurulmaktadır. Gerekli düzeltme ve 

bilgilendirmeler yapıldıktan sonra yapılan seçim kaldırılıp normal süreç devam ettirilir. 

• Raf Ömrü: Ürünlerin son kullanım tarihleri belirlenebilmesi için raf ömrü bilgisinin girilmesi 

gerekmektedir. ÜTS bildirimlerinde tanımlanan raf ömürleri ile bu alandaki bilgilerin 

eşleşmesi gerekmektedir. MDR’a 

• Miktar Bilgileri: (Resim 002) Tanımlanan stok kartı ile ilgili miktar bilgilerini özet olarak 

görüntüleme imkanı veren alandır. 

o Giriş Miktarı 
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o Çıkış Miktarı 

o Aktif Miktar 

o Rezerv Miktarı  

 

 
Resim 002 

 

Kritik Stok Seviyesi: Stok üretimi yapan firmaların ürünlerin azalması durumunda veya fazla 

üretim yapılması ihtimaline karşı sistemin ilgili personele uyarı vermesi için tanım yapılan alandır. 

Ürün Ölçümleri: (Resim 003) Üretimi yapılan ürünlerin birim başına harcanan hammadde 

miktarlarının tanımlandığı alandır. Bu alan doldurulması sayesinde hammadde tedarik planlaması 

ve FIFO (ilk giren, ilk çıkar) kuralına uygun olarak üretim yapılmasına imkan tanımaktadır.  

 
Resim 003 

Ürünün Diğer Özellikleri: (Resim 004) Ürün ile daha fazla detay tanımların bulunduğu alandır. 

Bu alan için tanımlı olan detaylar iş emri, stok fişi v.b. yerlerde kullanılacaktır. 
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Resim 004 

CNC Tezgahları: (Resim 005) Bir ürün birden fazla tezgahta üretilebilir. Bu açıdan birden fazla 

tezgah tanımlaması yapılabilmektedir. Üretim planlaması ihtiyaca ve verimlilik durumuna ihtiyaç 

olan tezgah seçilerek iş emirleri hazırlanabilir. 

• Makine Kod: Listeden seçmeli yöntemi ile seçilen tezgaha önceden yapılan tanıma uygun 

olarak tezgah görseli ve kullanım kılavuzu otomatik olarak gelmektedir. 

 

• Ön Program Kodu: Üretimi yapılacak parçanın ilgili tezgaha uygun olacak şekilde CAM 

kodların yazılabildiği veya önceden hazırlanmış bir dosyadan yüklenebildiği alandır. Bu 

durum arka program içinde geçerlidir. CAM kodları kopyala yöntemi ile bu alana 

kaydedilebildiği gibi önceden tanımlı dosya içeri alınmak sureti ile kaydedilebilmektedir. 

Üretime karar verilen parçalar için CAM kodları arada herhangi bir veri taşıma aparatına 

gerek kalmadan doğrudan ilgili tezgaha gönderilebilmektedir. 

 

• Süre: İlgili tezgahta üretilecek parçanın ne kadarlık bir sürede üretileceğinin belirlendiği 

alandır. Bu alanda güncelleme olması durumunda eski kayıtlar  CNC Tezgah Süreleri” 

altında kaydedilmektedir. 

 

• Takımlar: Üretilecek parçanın tezgaha bağlı olarak hangi kesici takımlar kullanılması 

gerekiyorsa tanımın yapıldığı alandır. Bu alan sayesinde tezgah operatörü doğru ürünü 

doğru takım seçerek üretmektedir. Böylece takım kaynaklı hataların önüne geçilmesi 

hedeflenmektedir. 
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Resim 005 

Bileşenler : (Resim 006) Bitmiş bir ürünün hangi parçalardan meydana gelmesi gerektiğinin 

tanımlandığı alandır. Bu alana fabrika bünyesinde üretilen ürünler tanımlanabildiği gibi, dışarıdan 

temin edilen veya sarf malzeme konumunda olan parçalar da tanımlanabilir.  

 
Resim 006 

Bileşen: (Resim 007) Bileşen detaylarında ilgi stok karına hangi parçanın montaj esnasında 

takılacağı, bu işlemin hangi istasyonda yapılacağı, stok hareketleri hangi depodan yapılacağı ile 

beraber bir ürün için kaç adet parça kullanılacağı gibi bilgiler tanımlanmaktadır. 

 
Resim 007 
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Onaylanmış Ölçümler: (Resim 008) Seri üretim yapılacağı zaman, şahit numune olarak 

tanımlanan ürün için gerekli bütün ölçümlerin tanımlandığı alandır. 

 
Resim 008 

 

Ölçümler: (Resim 009) Üretim esnasında ilgili ürünün hangi ölçüm araçları kullanılarak, kaç adet 

ölçüm yapılacağı, yapılacak ölçümün hangi istasyonda yapılacağı gibi bilgilerin tanımlandığı 

alandır. 

 
Resim 009 

 

Ölçüm Aracı: (Resim 010) Bu aşamadan ölçüm aracı seçimi yapılıyor. Seçilen ölçüm aracı ile 

ölçüm tiplerinden nasıl bir ölçüm yapılacağı ilgili üründen kaç adet ölçüleceği, teknik resme uygun 

olarak ölçüm değeri ve Artı-Eksi tolerans değeri ile bu işlemin hangi istasyonda yapılacağı bilgisi 

detaylı bir şekilde tanımlanıyor. 

 
Resim 010 
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Barkodlar: (Resim 011) Birden fazla barkodun tanımlanma ihtiyacı olması durumunda bu liste 

kullanılarak dünyada kullanılan bütün barkod tiplerinden ihtiyaç olan seçilerek gerekli tanımlama 

yapılabilir. Özellikle uluslararası üretim yapan firmaların ürün kodunu değiştirmeden farklı tipte 

barkodları tanımlayarak izlenebilirliği sağlayabilmektedirler. 

 
Resim 011 

Firmalar: (Resim 012) İlgili ürün farklı firmalardan tedarik ediliyorsa veya danışmanlık hizmeti gibi 

hizmetler alınıyorsa bu alanda gerekli tanımlamalar yapılması gerekiyor.  

 
(Resim 012) 

 

Resimler: (Resim 013) Bir ürün için birden fazla resim tanımlanabiliyor. Üretim yapan personelin 

ihtiyacı olan görsel ile, bu ürünü sipariş verecek firmanın ihtiyacı olan görsel farklı olabilir. Bu 

durumda doğru görselin doğru kişilere gösterilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin yapılması için bu 

alanın doğru tanımlanması gerekmektedir. 

 
Resim 013 

Dokümanlar: (Resim 014) Birden fazla ve farklı formatta doküman yükleme ihtiyacı olması 

durumunda bu alan kullanılmaktadır. PDF dokümanları doğrudan görüntülenebilir. 3D formatlı 

dokümanlar bilgisayara indirilebilir. Bu alan bir nevi kütüphane olarak kullanılmaktadır. Yüklenecek 

dosya sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. 
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Resim 014 

 

Tarihçe: (Resim 015) Ürün ile ilgili yapılan geliştirmelerde bütün kullanıcıların anlık haberdar 

olması ve ürün geçmişten günümüze yapılan revizyonların kayıt altında tutulduğu alandır. Bu 

alanda gerekli geliştirmenin kimin tarafından yapıldığı, özet olarak yapılan geliştirmenin kısa 

tanımı, bu geliştirme için bir doküman yüklenmesi gerekiyorsa doküman yükleme alanı mevcuttur. 

Ayrıca yapılan geliştirmenin diğer kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi için Görünür sekmesi 

eklenmiştir. 

 
Resim 015 

 

 

ÜTS: (Resim 015-1) Tanımlı olan ürünün ÜTS kapsamında olup olmadığını belirlemek için ilgili 

alan seçilmeli ve ÜTS tarafında kayıtlı bulunan barkod bilgisi girilmelidir. ÜTS ile Ütaksis ürün 

bağlantısı bu barkod sayesinde yapılabilmektedir. 
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Resim 015-1 

 

Notlar: (Resim 016) Stok kartı ile ilgili tanımların dışında alınması gereken bir not var ise bu alana 

yazılması için eklenen alandır. Bu alan programın genel yapısını uygun olacak şekilde standart 

olarak ihtiyaç olan bütün yerlere eklenmiştir. Aynı alana birden fazla not yazılabilmektedir. Notun 

hangi tarihte ve kimin tarafından yazıldığı otomatik kayıt altına alınmaktadır. 

 
Resim 016 

Açıklama : (Resim 016-1) Notların dışında genel biir açıklama ihtiyacı durumunda kullanılacak 

alandır. 

 

Resim 016-1 

 

Stok Grupları: (Resim 017) Stok kartlarının gruplar altında düzenlendiği alandır. Birden fazla grup 

açılabildiği gibi, gruplar ağaç yapısı şeklinde birden fazla kırılımlı şeklinde birbirleri ile 

ilişkilendirilebilirler. İhtiyaç olması durumunda grup sıralamaları sonradan değiştirilebilir. Yeşil 

butona basılarak sürükle bırak yöntemi ile bu işlem yapılabilmektedir. 
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Resim 017 

Stok Tipleri: (Resim 018) Stok kartları yapılarına göre ayırımının yapıldığı alandır. Bu alan 

sayesinde ürünler Mamül, Yarımamül, Ölçüm Araçları v.b. şeklinde ayırımları yapılabilmektedir. 

 
Resim 018 

Stok Doküman Tipleri: (Resim 019) Stok kartları için doküman yüklendiği zaman, 

yüklenecek doküman tipinin belirlendiği alandır. Bu alan sayesinde ortak kullanılacak 

dokümanlar veya sadece ilgili stok kartı için kullanılacak dokümanlar belirlenebilmektedir.
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(Resim 019) 

Stok Kartı Sınıfları: (Resim 020) Tıbbi cihazlar için uluslararası belirlenen standartlara uygun 

olarak ürünlerin sınıflandırıldığı alandır. Bu alan sayesinde (MDR) direktiflerine uygun olarak 

kullanım kılavuzları çıkmakta veya gama sertifikaları basılmaktadır. 

 
Resim 020 

Aşamalar: (Resim 021) Üretim esnasında ürünlerin hangi aşamalardan geçecekleri, bu aşamalar 

esnasında işlemin hangi istasyonda yapılacağı gibi bilgilerin tanımlandığı alandır. Bu alanlar bir 

kere tanımlandıktan sonra revizyon yapılmazlar. İhtiyaç olması durumunda yeni aşamalar eklenir 

eskileri pasif hale getirilirler. Önceden çıkmış iş emirleri olumsuz etkilenmemesi için yapılması 

gereken bir işlemdir. 

 
Resim 021 
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Aşama Dizileri: (Resim 021 ve Resim 022)Diğer adı reçete olan aşama dizileri üretim esnasında 

ilgili ürünlerin hangi aşama karmasından üretileceği gibi tanımların yapıldığı alandır. Bu dizinin 

altında sıralamalar ihtiyaca göre değiştirilebilmektedir. Aşama dizilerindeki süreç bittiğinde ilgili 

ürün hangi depoya gideceği belirlenmektedir. Stok kartları toplu olarak bu kısımda 

atanabilmektedir. 

 
Resim 021 

 
Resim 022 

Depolar: (Resim 023 ve Resim 024) Üretilen veya dışarıdan temin edilen ürünlerin hangi 

depolarda duracağı, ayrıca üretimi etkileyen sarf malzeme gibi ürünlerin stok takiplerin 

yapılabilmesi için tanımlanan alanlardır. Bu alanlar sayesinde tanımlı bütün ürünlerin stok 

hareketlerini ve anlık stok bilgilerini öğrenme imkanı oluyor. Depo detayına gidildiği zaman ilgili 

ürünlerin hareketleri özet olarak hem de detaylı bir biçimde görülebiliyor. 
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Resim 023 

 
Resim 024 

İstasyonlar: (Resim 025) Üretim süreci esnasında işlemlerin hangi istasyonda yapıldığını 

belirlemek adına yapılan tanımlardır. Bu alan sayede yapılan işlemlerin aşamaları onaylandığı 

zaman bağlı bulunan istasyon aktif olarak çalışmakta ve takip kolaylığı sağlanmaktadır. 

İstasyonlar depolardan farklı olarak stok bilgileri saklama özelliği bulunmamaktadır. Ancak anlık 

olarak ürünlerin hangi aşamada oldukları, bu aşamaya bağlı olarak hangi istasyonda işlemin 

yapıldığı bilgisi kayıt altında anlık olarak tutulmaktadır. 

 
Resim 025 
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Firmalar: (Resim 026 ve Resim 027) Üretimi doğrudan veya dolaylı etki eden, tedarikçi veya 

hizmet sağlayıcıların tanımlandığı alandır. Bu alandaki firmalar stok kartları ile ilişkilendirilmekte 

ve ihtiyaç olması durumunda farklı raporlar alınabilmektedir. Ürün tedarik aşamasında, risklerin 

azaltılması ve hizmetin kesintiye uğramadan devam edebilmesi için stok kartlarına birden fazla 

firma tanımı yapılabilmektedir. Firmalar tiplerine göre sınıflandırılmakta ve kendi aralarında 

sınıflandırma yapılmaktadır. 

 
Resim 026 

 
Resim 027 

Tezgahlar: (Resim 028, Resim 029 ve Resim 030) Üretimde kullanılan CNC tezgahları, veya diğer 

aşamalar için temel makineleri ifade etmektedir. Bu alanda tezgahlar ile özet bilgi ile beraber 

kullanım kılavuzu ve görseli yüklenebilmektedir. Bu sayede tezgahı kullanan personel kullanım 

kılavuzuna dijital ortamda erişebilme imkanı sağlamaktadır. Tezgah tipleri tanımına uygun olarak 

tezgahlar sınıflandırılmaktadır.  
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Resim 028 

 

 
Resim 029 

 

Tezgahlarda kullanılacak takımlar önceden tanımlanabilir. Bu sayede üretilecek parçalar 

için çıkan iş emirlerinde ihtiyaç olan takımlar otomatik bir şekilde belirlenir. Tezgahların 

bakımları periyodik bir şekilde aksamadan devam edebilmesi için bakım tipleri tanımlanır. 

Tezgah bakımları kısmında bu alanda tanımlanan bakımlar görüntülenir. Tezgah 

bakımları aksamadan devam edilmesi sağlanır. 

 
Resim 030 
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Markalar: (Resim 031) Stok kartları tanımlanırken kullanılan markaların belirlendiği alandır. Bu 

alana markaların logoları eklenebilmektedir. Stok kartları için markalarına göre raporlanabilme 

özelliği oluşmaktadır. 

 
Resim 031 

 

Ekipmanlar: (Resim 032 ve Resim 033) Üretim esnasında kullanılan ekipmanların tanımlandığı 

alandır. Ana üretim tezgahlarından farklı olarak önemli bir aşamalarda kullanılmaktadırlar. Ayrıca 

belirli periyotlarda bakımları ve kalibrasyonları yapıldığından bu cihazlar için ayrı bir alan 

ayrılmıştır. 

 

 
Resim 032 

 

 
Resim 033 
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Bakım Tipleri: (Resim 034) Üretimde kullanılan, üretimi doğrudan veya dolaylı yönden 

etkileyen bütün tezgah, ekipman ve cihazların bakımları için yapılan tanımlardır. Bu 

tanımlar bir sefer yapıldıktan sonra bakımlar için seçmeli olarak “Bakım İşlemlerinde” 

kullanılmaktadır. 

 
Resim 034 

Takımlar: (Resim 035) Üretimde kullanılan kesici takımların tanımlandığı alandır. Stok kartları 

tanımlanırken ürünlerin doğru tezgahta ve kesici takımlar kullanılarak üretilmesini sağlamak amacı 

ile gerekli ilişkilendirmenin yapılabilmesi için eklenen alandır.  
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Resim 035 

 

Takım Tipleri: (Resim 036) Takımların tezgahlara göre tiplerine göre ayrılmasını sağlayan 

alandır. Kayar otomat CNC tezgahları için veya dik işlem CNC tezgahlarında farklı 

durumlar olabildiğinden takımların tiplerine göre sınıflandırılması gerekmektedir. 

 
Resim 036 

Birimler: (Resim 037 ve Resim 038) Üretim veya tanımlamalarda firmaların ihtiyaçlarına göre 

temel birimler bulunmakla beraber ihtiyaç olması durumunda yeni birimler eklenebilmektedir. 

Birimlerin herhangi birine basıldığında kendi içinde alt birimlerine otomatik olarak çevirimi 

yapılmaktadır. Örneği uzunluk için Metre, Santimetre, Milimetre gibi. 
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Resim 037 

 

 
Resim 038 

Olaylar: (Resim 039 ve Resim 040) Üretim esnasında bir ürünün başına gelebilecek Red Tekrar 

İşlem ve Numune gerektiren durumları ifaden etmektedir. Bu kısımda üç tipte olay 

belirlenmektedir. 

• Red: Kullanılamayacak durumda olan ürünler için yapılan tanımdır. 

• Tekrar İşlem: Yeninden işleme alınarak kullanılabilecek ürünler için yapılan tanımdır. Bu 

tipte olan durumlar için Tekrar İşlem aşama dizileri tanımlanması gerekmekte ve duruma 

göre doğru aşama dizisi seçilmektedir. İş emirlerinde duruma bağlı olarak “Tekrar İşlem 

Emri” oluşmaktadır. 

• Numune: Yarımamül veya mamül durumunda olan ürünlerin, Test, analiz, eğitim, fuar v.b. 

yerler için kullanılmak üzere verilen ürünlerin kayıt altında tutulabilmesi için yapılan 

tanımlardır. 
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Resim 039 

 

 
Resim 040 

 

Olay Grupları: (Resim 041) Olayların belirli istasyonlarda olması durumunda gruplandırılarak 

tanımlanmasını sağlayan alandır. 
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Resim 041 

 

Ölçü Tipleri: (Resim 042 ve Resim 043) Ölçü birimlerine bağlı olarak tiplerin belirlendiği alandır. 

Detay sayfasına gidildiğinde ölçü tipine bağlı olarak alt birimlerine ulaşılmaktadır. Bu alan stok 

kartlarında doğru ölçülerin tanımlanması için gerekli alandır. 

 
Resim 042 

 

 
Resim 043 

 

Ölçüm Tipleri: (Resim 044) Ölçüm cihazlarına bağlı olarak ilgili ürün için teknik resimde belirlenen 

alanların doğru ölçülmesini sağlamak için yapılan tanımlardır. 
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Resim 044 

 

Ölçüm Araçları: (Resim 045 ve Resim 046) Üretimde ürünlerin doğru araçlar kullanılarak 

ölçülmesini sağlayan alandır. Ölçüm aracı detayına bakıldığında neleri ölçebileceğine dair bilgiler 

tanımlanmaktadır. 

 
Resim 045 
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Resim 046 

Personeller: (Resim 047) Firma bünyesinde çalışanların tanımlandığı alandır. Bu alan detay 

bilgisinde personelin imzaya yetkili olduğu aşamalar ve görev tanımı gibi bilgiler yer almaktadır. 

 
Resim 047 

 

Görevler: (Resim 048) Firmada yapılan işlerin tanımlandığı alandır. Yapılan tanımlara uygun 

olarak ayrıntılı iş tanımı dokümanı yüklenebilmektedir. Çalışan personellere görev tanımları 

ilişkilendirilmektedir. Personel değişikliği olsa bile yapılan görev tanımları ortak olduğundan yeni 

çalışanları işa adaptasyonları hızlı olmaktadır. 
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Resim 048 

 

Ülkeler: (Resim 049) Bütün dünya ülkelerinin tanımlandığı yerdir. Uluslararası çalışan firmaların, 

farklı ülkelerde üretim veya temsilci atamaları durumunda bu tanımlara uygun olarak aradaki 

bağlantılar hızlı ve doğru biçimde yapılması sağlamaktadır. 

 

 
Resim 049 

Rezerve Lot: (Resim 049 – 1) Farklı tipte lotlar ile üretim yapmak veya fason olarak üretim 

yapılması durumunda farklı müşterilerin lotlarına göre üretimin karışmadan devam etmesini 

sağlayan bir alandır. Önceden rezerve edilmiş lotlar sayesinde iş emirleri belirlenirken rezerve 

edilmiş lotlardan kullanılarak süreç yönetimi sağlanır. 
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Resim 049 – 1 

Rezerve Seri: (Resim 049 – 2) Rezerve edilmiş lotların altında seri numaraları tanımlanabilir. 

Tanımlı seri numaraları lotlar için kullanılabilir. İhtiyaç olması durumunda otomatik seri numaraları 

atanabilir. 

 
Resim 049 – 2 

 

Excel ile toplu bir şekilde lotlar sisteme kayıt edilebilir. 

2- İŞLEMLER 

a- İş Emirleri: (Resim 050) 

Yeni bir iş emri oluşturmak istendiğinde, stok kartına yapılan tanımlara uygun olarak, 

önceden tanımlanan bütün bilgiler otomatik olarak gelmektedir.  
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Resim 050 

İş emirleri üst tarafında bulunan bardaki sembollerin özellikleri. 

- Oklar sayesinde bir önceki ve bir sonraki iş emrine gidilebiliyor. Fare ile ok üzerinde 

durulduğunda iş emri numarası görünmektedir. 

- Büyüteç sembolü ile iş emirleri arasında geçiş sağlanabiliyor. Barkod okuyucu veya mobil 

cihazın kamerası ile ilgili iş emirine gidilebiliyor. 

- Etiket sembolünde iş emrini bilgisi yer almaktadır. 

- Personel iconu sayesinde iş emri oluşturma, bitirme gibi kayıtların bilgisi yer almaktadır. 

- Kaydet butonu ile işlemler yapıldıktan sonra hafızaya alınması sağlanmaktadır. 

- Yeni butonu ile, yeni iş emri çıkarmak ve yan tarafında bulunan ok sayesinde çıkan iş 

emirlerini toplu oluşturmak için kullanılır. 

- Sağ tarafta bulunan küçük semboller sırası ile  

o Yeşil: Ekranı kısmak 

o Sarı: Tam ekran yapmak 

o Kırmızı: Ekranı kapatmak 

 

Resim 050-1 

• İş Emri No: Önceden yapılan ayarlara uygun olarak numaralama şablonu vasıtası ile 

firmanın ihtiyacını görecek şekilde numara setleri oluşturulmaktadır. Oluşturulan bu setlere 

uygun bir biçimde nümerik artış sağlanmaktadır. 

 

• Lot No: Üretim esnasında üretilecek ürünlerin parti numaraları firmanın ihtiyacına uygun 

olacak şekilde numara seti oluşturulmakta ve nümerik olarak artmaktadır. Başka bir özellik 

olarak iş emri numarası ile aynı olacak şekilde bağlantısı ayarlarda sağlanabilmektedir. Bu 

sayede iş emri numarası ve lot numarası eşleşmiş olurlar. 

 

• Başlat: Hazır durumda olan iş emirleri için üretim sürecinin başlamasını ifade etmektedir. 

Başlat butonuna basılan iş emirleri için iş emirleri listesinde durumu kısmında Başlamış 

ifadesi eklenmektedir. Hammadde sarfiyatı işlemi Başlat düğmesine basılınca 

çalışmaktadır. 
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• Bitir: İş emrinde bulunan bütün aşamaların bitiminden sonra çalışabilmektedir. Bu 

düğmeye basıldıktan sonra iş emri durumu Biten konumuna geçmektedir. Üretimi yapılan 

ürünler hedef depoya stokları oluşmaktadır. 

 

• Adet: Stok kartlarında tanıma uygun olacak şekilde hangi üründen ne kadarlık üretim 

yapılacağını gösteren alandır. Üretilecek ürünler için birimi ifade etmek için Adet, Litre, 

Metre, v.b. birimler otomatik oluşmaktadır. 

 

• Stok Kodu: Stok kartlarında tanımlanmış kodların girildiği alandır. Bu alana girilen stok 

kodu sayesinde üretim için ihtiyaç olan tanımlı bütün bilgiler otomatik olacak şekilde 

gelmektedir. 

 

 

• Ürün Değiştir: Yeni bir ürün için yapılan üretimlerde ürün numarası belirlenmediğinden 

geçici bir kod tanımlaması yapılmaktadır. Üretim süreci devam ederken netleşen ürün 

kodu, üretim aşamaları etkilenmeden ve yapılan işlem kayıtları bozulmadan isim 

değişikliğine imkan tanıyan alandır. 

 

• Makine Kodu: Bir ürün birden fazla tezgahta üretilebilmektedir. Stok kartlarında 

tanımlama yapılırken listenin ilk sırasında yer alan tezgah için üretim önceliği verilmektedir. 

İş emrini oluşturan personel, ihtiyaç duyması durumunda ilgili tezgahı değiştirebilmektedir. 

 

 

• Ön ve Arka Program: Tezgahta üretimi yapılacak parça için tanımlı bulunan CAM kodların 

görüntülendiği alandır. Bu alan operatör tarafından sadece görüntülenebilmektedir. 

Değişiklik izni sorumlu personel tarafından yapılabilmektedir. 

 

• Hammadde Kodu: Üretimi yapılacak parçanın hangi ana hammaddeden üretileceğinin 

belirlendiği alandır. Hammadde stok durumuna bağlı olarak giriş numarası otomatik 

gelmektedir. Tükenen hammadde için giriş numarası otomatik listeden kalkmaktadır. 

Hammadde giriş numarasına bağlı olarak tanımlı belge veya sertifika girilmiş ise 

görüntülenebilmektedir. 

 

• Aktif İstasyon: Aşama dizilerinde tanımlanmış istasyon bilgisi ilgili alan işaretlendiği 

zaman otomatik olarak değişmektedir. Bu sayede üretimde bulunan ürünün, aşamaya 

bağlı olarak, hangi istasyonda işlem gördüğü bilgisine tek tek veya toplu bir şekilde rapor 

edilmesine imkan sağlamaktadır. 

 

• Hedef Depo: Üretimi ilgilendiren bütün süreçlerin tamamlanmasından sonra iş emri için 

Bitir denildiği zaman üretilen ürünün hangi depoda stoklanacağını gösteren alandır. 

 

• Üretim Süresi: Üretilen parçanın ilgili tezgahta ne kadarlık bir sürede üretilebildiğini 

gösteren alandır. Bu alan yapılan tanımdan sonra yeni oluşturulacak iş emirlerinde aynı 

süre gelmektedir. Değişen şartlara bağlı olarak üretim süresinin değişmesi durumunda iş 
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emri üzerinden gerekli güncelleme yapılabilmektedir. Yapılan güncellemeye istinaden eski 

bilgiler otomatik olarak kayıt altına alınmaktadır. 

 

 

• İş Emri Tipi: (Resim 051) İhtiyaca göre birden fazla İş Emri Tipi oluşturulmaktadır. Bu iş 

emirleri detayları sırası ile şu şekilde işlemektedir. 

 
Resim 051 

 

o Asıl: Tanımlı bulunan stoklara bağlı olarak Mamül veya Yarımamül şeklinde, 

tanımlı bulunan iş emirleri için otomatik olarak oluşturulmaktadır. 

 

o Tekrar İşlem: Olaylar kısmında üretim süreci esnasında üretimde düzeltilebilir bir 

durum oluşması durumunda ilgili ürünler ana iş emrinden ayrılarak oluşan duruma 

bağlı yeni bir aşama dizisi ile üretilmektedir. Bu işlem önceden yapılan tanımlara 

bağlı olarak otomatik oluşmaktadır. Ana iş emri ile yeni iş emri arasında bağlantı 

oluşmaktadır. 

 

o Bölünmüş: Acil üretimin sonlandırılması gereken ürünlerin ana iş emrinden 

ayrılması gereken durumda kullanılır. Bu süreçte bölünmüş iş emri ana iş emri ile 

arasında otomatik bir bağlantı kurulur. Bölünmüş iş emrinde yapılan işlemler olduğu 

gibi korunmaktadır. Aradaki fark üretim adetleri ve iş emri numarasında 

oluşmaktadır. 

 

o Ar-Ge: Seri üretimden farklı olarak, Ar-Ge aşamasında geliştirilen ürünlerin kayıt 

altında tutulmasını sağlamak ve bu ürünlerin gerçek üretim ile aynı şartlara tabi 

olacak şekilde ilgili aşamalardan geçmesini sağlamak için yapılan bir üretim 

şeklidir. 

 

o Fason: Fabrika dışında başka bir firmaya üretim yaptırılması veya başka bir marka 

için üretim yapılması durumunda kullanılması gereken alandır. Bu sayede fason 

üretim ile normal üretimin birbirinden ayrılması sağlanmaktadır. 

 

o Sipariş: Sipariş bazlı üretimlerin yapılmasını sağlayan alandır. Siparişe özel 

üretimin yapılması durumunda kullanılması gereken alandır. Bu üretim şekli siparişi 

veren firma ile ilişkilendirilerek yürütülmektedir.  

 



 
 

 
Sayfa - 30 -  

o Final: Üretimin süreçleri bakımında birçok aşaması aynı olan ve stok üretimi 

yapılması durumunda kullanılması gereken alandır. Bu alan kullanıldığında son 

süreçlerin veya ürün markalarının farklı olması durumunda kullanılmaktadır. 

 

o Devir: Sisteme yeni geçiş yapan firmaların önceden ürettikleri, ancak bitirilmemiş 

işlerin kalan süreçlerini yönetmek için kullanılan iş emri tipidir. 

 

• Eşleşme No: Birbirinden ayrılmış ürünlerin aralarındaki bağı kurmak için otomatik oluşan 

bir bağlantı türüdür. İzlenebilirlik açısından gerekli olan bu bağlantı bilgisi sayesinde iş 

emirleri arasında kolay geçiş yapılabilmektedir. 

 

• Stok Tipi: Stok kartı tanımına bağlı olarak üretilecek ürünün Mamül veya Yarımamül 

olduğunun belirlendiği alandır. Bu alan sayesinde üretilecek ürünlerin iş emri bittikten 

sonra, satışa konu olacak veya başka bir ürünün bileşeni olacağı takip edilebilmektedir. 

 

• Dışarıdan: Dışarıdan gelen ürünlerin herhangi bir tezgaha bağlı kalmadan üretilmesine 

imkan tanıyan alandır. Bu kısımlar atlanarak yapılan üretimlerde firmanın ihtiyacı olan 

aşamalardan ürünler geçirilmek sureti ile ürünü doğrudan veya dolaylı yönden etkileyen 

bütün parçaların izlenebilirliği sağlanmaktadır. 

 

• Ürün Resimleri: Üretilecek ürünün görsellerinin bulunduğu alandır. İhtiyaç olması 

durumunda paketlenmiş halleri veya kesit halleri eklenebilmektedir. Personel açısından 

hangi ürünlerin bir araya gelerek paketleneceği konusunda görsel manada yardımcı 

olmaktadır.  

 

• Teknik Resim: Üretilecek parçalara ait teknik çizimlerin görüntülendiği alandır. Bu alan 

sayesinde basılı evrak ihtiyacını ortadan kaldırmak, güncel verilere erişimi sağlamak ve 

aynı anda birden fazla personelin ürün üzerinde teknik çizime bağlı olarak ölçüm yapma 

imkanı tanımaktadır. 

 

• Aşamalar: (Resim 052) Üretim sürecinde üretilecek ürünün hangi aşamalardan 

geçeceğini gösteren alandır. Bu alanda personel kendisi için tanımlanan alanı işaretlemesi 

yeterli olmaktadır. Seçeneğin tıklanması ile beraber ilgili işi hangi personelin hangi tarihte 

yapıldığı bilgisi otomatik oluşmaktadır.  

 

• Aşama Dizisini Seç: Stok kartına bağlı olarak gelen üretim aşamaları dışında farklı bir 

üretim süreci ihtiyacı olması durumunda herhangi bir aşama imzalanmamış olması koşulu 

ile yeni aşama dizisi seçilebilir. 

 

• Aşamaya Kadar İmzala: Toplu işlem yapma ihtiyacı olan durumlarda, yetkili personel 

tarafından işlemlerin hızlandırılmasını sağlayan bir alandır. 

 

• Vardiya: Yapılan işler vardiyaya bağlı olarak tamamlanması durumunda hangi personelin 

ilgili vardiyada kaç adetlik üretim yaptığını gösteren bir ekrandır. 

 

 



 
 

 
Sayfa - 31 -  

 
Resim 052 
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• Olaylar: (Resim 053 - Resim 054) Üretim sürecinde, ürün ile ilgili oluşan bütün olayların 

kayıt altında tutulduğu alandır. Olaylar için kullanılan bu alanda, olayın hangi aşamada 

olduğu, olay tipi, kaç adetlik ürün etkilendiği, bu işlemin hangi personel tarafından yapıldığı, 

olay gerekçesi ve bu işlemin ne zaman yapıldığı gibi temel bilgiler kayıt altında 

tutulmaktadır. 

o Red: Ürünlerin kullanılamayacak hale gelmesi durumunda yapılan işlemdir. 

o Tekrar İşlem: Ürünlerin yeniden işlenerek kullanılabilecek hale gelmesi 

durumunda yapılan işlemdir. Tekrar işlem durumuna bağlı olarak aşama dizileri 

önceden tanımlanır. Yapılan tanıma uygun olarak yeni bir iş emri oluşturulur. Ana 

iş emri ile oluşan yeni iş emri arasında bağlantı kurulur. Bu bağlantılar otomatik 

olarak oluşmakta ve iş emirleri arasında kolaylıkla geçiş yapılmaktadır. 

o Numune: Üretim esnasında, Test, fuar, eğitim v.b. gerekçeler ile kullanılan 

ürünlerin kayıt altında tutulmasını sağlayan alandır. 

o Ürünü Değiştir: Ar-Ge üretimi sonrası stok kodları belirlenen ürünler için yeni 

kodların tanımlanması veya isim değiştirilmesi gereken durumlarda kullanılan bir 

özelliktir. 

o İş Emrini Böl: Üretim sürecinin uzun olması ve acil ürün ihtiyacı olması durumunda 

ihtiyaç olan ürünlerin ana iş emrinden ayrılarak süreçlerin ayrıca devam ettirilmesi 

gereken yerlerde kullanılabiliyor. Her iki iş emri arasında otomatik bir bağlantı 

kurulabiliyor. (Bölünmüş İş emri tipi kullanılıyor) 

 

 
Resim 053 

 

 
Resim 054 

• Montaj Bileşenleri: (Resim 055) Niha veya çoklu parçaların bir araya getirilerek üretim 

yapılması durumunda bu alan kullanılıyor. Önceden tanımlı bulunan parçalar, yeni iş emri 

ile beraber otomatik geliyor. Bu parçaların dışında eklenmesi veya çıkarılması gereken 

parçalar var ise bunlar iş emri üzerinde yetkili personel tarafından müdahale edilebiliyor. 

FIFO butonuna basılması ile birlikte sistem stok kart durumlarına bakarak iş emri kabul 

adetlerini hesaplayarak ürünleri bir araya getiriyor. Burada bir araya gelen ürünler için bir 
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iş emri tanımı yapılmış ise iş emirleri arasından bağlantı oluşuyor. Ürünler stok fişleri ile 

depolara girişleri yapılmış ise ilgili stok fişinde gerekli dağılım bilgileri otomatik kayıt altında 

tutuluyor. 

 
Resim 055 

• Onaylanmış Ölçümler: (Resim 056) Seri üretim yapılacağı durumlarda, şahit numune 

olarak tanımlanan ürün için bütün aşamaların ölçüldüğü ve kayıt altında tutulduğu alandır. 

Aynı ürünün devamında yapılacak üretimlerde şartların değişmediği durumlarda ilgili iş 

emri referans olarak gösterilerek işlemlere devam edilir.  

o Ölçüm Araçlarını Kopyala: Kullanım kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlamak 

adına, ölçüm araçları ile başka bir iş emrine kopyalama yapılabilir ancak ölçüm 

değerleri yeniden girilir. 

  
Resim 056 

• Ölçümler: Onaylanmış ölçümlerden farklı olarak her ürün için ölçümler ayrı yapılmakta ve 

kayıt altına alınmaktadır. Bu işlemler için tabletler kullanılabilmektedir. Aynı iş emrini birden 

fazla personel açabilmekte her bir personel ilgili iş emrinde farklı bir alan ölçerek işine 

devam edebilmektedir. Tolerans dışında bir ölçüm yapılması durumunda personel için bir 

uyarı çıkmaktadır. Yapılan uyarıya uygun olarak olaylar kısmına Red veya Tekrar İşlem 

uygulanmaktadır. 
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o Ölçüm Detayı: (Resim 057) Ölçüm yapılacak ekran açıldığında temel olarak şu 

bilgiler yer almaktadır. 

▪ Ölçüm aracı 

▪ İstasyon Bilgisi 

▪ Seri No 

▪ Ölçüm Tipi 

▪ Ölçüm Miktarı 

▪ Tolerans Aralığı 

Bu bilgilerin dışında kaç adet ölçüm yapılacağı, bu işlemin hangi personel tarafından ve ne 

zaman yapılacağı bilgisi ile beraber ölçüm yapılacak ürüne ait teknik resim 

görüntülenmektedir. Ölçüm yapılacak ürün sayısından fazla ürün ölçümü yapılamaz. 

Yapılan ölçümlerde her ürün için sırası ile otomatik bir numara atanmaktadır. 

 
Resim 057 

• Takımlar: (Resim 058) Üretimi yapılacak parçanın ilgili tezgahta kullanılan kesici takım, 

kalıp, bucak v.b. ekipmanların yönetildiği alandır. Her bir iş emri için değişkenlik gösteren 

bu alan stok kart tanımına uygun olarak otomatik gelmekte ancak iş emri bazında ihtiyaç 

olması durumunda değiştirilebilmektedir. 

 
Resim 058 

• Zaiyat: (Resim 059 - Resim 060) Üretim esnasında ilk ürünlerin seri üretime geçmeden 

önce, fire dışında oluşan kayıpların kayıt altında tutulduğu alandır.  

o Yeni bir zaiyat kaydı açmak için açılan ekranda ihtiyaç olması durumunda açıklama 

alanı doldurulur. Kaç adet zaiyat olduğu yazılır. İşlemin oluştuğu tarih ve personel 

bilgisi otomatik oluşmaktadır.  
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Resim 059 

ÜTS: (Resim 060-1) Üretim sonucunda ÜTS’ye yapılan bildirimlerin kayıt anahtarının belirlendiği 

alandır. Bu sayede üretimi yapılan ürünlerin birden fazla üretim bildirimi yapılması engelleniyor. 

 
Resim 060-1 

 

 
Resim 060 

Serileştirme: (060-2-3) Rezerve edilmiş seri numaralar veya yeni yapılan serilerin bulunduğu 

alandır. 

- Seri No Üret: Var olan iş emrine ilave olarak üretilen miktar kadar seri numarası üretilen 

alandır. 

- Seri No Getir: Rezerve edilmiş seri numaralardan seri numarası getirilen alandır. 

- Üretilen veya rezerv’den kullanılan seri numaraları barkodları rapor olarak görüntülenebilir. 
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Resim 060-2 

 
Resim 060-3 

 

• Notlar: (Resim 061) Kayıt altında tutulan bütün süreçlerin dışında oluşan durumlar için not 

ihtiyacı var ise bu alan kullanılmaktadır. 

 
Resim 061 

b- Stok Fişleri: (Resim 062) Dışarıdan alınan, üretimi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen 

bütün hareketlerin yapıldığı alandır. Stok fişleri ile herhangi bir depoya giriş-çıkış işlemi 

yapılabileceği gibi, depolara arasın transfer yöntemi ile sistemin kendi içindeki hareketleri 

de ayrıca düzenlenebilmektedir. Stok fişleri ile alınan ürünlerin kalite kontrol sürecinden 

geçirilerek kullanıma dahil edilmesi veya varsa bir kusuru kısmı kabul veya red gibi işlemler 

yapılabilmektedir. 
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Resim 062 

• Fiş Numarası: Yeni bir fiş oluştuğunda otomatik gelen numaradır. Firmanın 

talebine göre numara için ön ek tanımlanabilmektedir. 

• Kontrol Tarihi: Gelen fişin hangi tarihte kontrol edildiğini gösteren alandır. 

• Depo: İlgili ürün hangi depoya kaydedileceğinin gösteren alandır. 

• Fiş Tip: (Resim 063) Fişin yapısına uygun olarak farklı tipler tanımlanmaktadır. Bu 

tanımlara uygun olarak işlemler gerçekleşir. 

 
Resim 063 

i. Açılış: Hazırda bulunan ürünlerin envantere ilk kayıt işlemi için kullanılır. 

Ütaksis sistemini yeni kullanmaya başlayan firmalar içindir. 

ii. Giriş: Tanımlı depoya stok girişi yapmak için kullanılır. 

iii. Çıkış: Tanımlı depodan stok çıkışı yapmak için kullanılır. 

iv. Transfer: Depolar arası stok transfer geçişleri için kullanılır. 

v. Sayım Fazlası: Sayım sonrası oluşan fazla stokların düzeltilmesi için 

kullanılır. 

vi. Sayım Eksiği: Sayım sonrası oluşan eksik stokların düzeltilmesi için 

kullanılır.  

vii. Fire: Üretimden kaynaklı oluşan firelerin fiş vasıtası ile işlem yapılması 

durumunda bu kısım kullanılır. 
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viii. Rezerve: Üretim için ayrılan hammadde veya sarf malzeme gibi ürünlerin 

tanımlanması için kullanılır. Bu işlemler iş emirlerinde otomatik 

oluştuğundan ihtiyaç olması durumunda bu alan ayrıca açılmıştır. 

ix. İthalat Girişi: İthalat yapan firmaların kullandıkları fiş tipidir. Bu sayede 

ÜTS ile entegrasyon aynı anda sağlanmaktadır. Yapılan ürün ithalatları lot 

ve kod bazında Excel kaydı olması durumunda toplu giriş yapılabilmektedir. 

x. İhracat Çıkışı: İhracat yapılırken kullanılması gereken fiş tipidir. ÜTS 

bildirimleri bu sayede sağlanmaktadır. 

• Kontrol Eden Personel: İlgili fişi kontrol eden personelin tanımlandığı alandır. Bu 

alana tanımlı personel fişteki bütün ürünlerden sorumlu durumundadır. 

• Dosya: Stok fişi ile beraber gelen irsaliye, fatura, teslim fişi gibi yazılı evrakların 

yüklendiği alandır.  

• Tedarikçi: Stokların dışarından herhangi bir tedarikçiden gelmesi durumunda ilgili 

firmanın seçildiği alandır. 

• Kontrol Durumu: (Resim 064) İlgili stok fişi için genel bir kontrol uygulaması 

yapılmaktadır. Bu uygulamaya uygun olarak aşağıda belirlenen seçenekler 

gelmektedir.  

 

 

i. Bekliyor: Yeni işlem görmüş ve onay bekleyen fişlerin durumu için seçilen 

alandır. 

ii. Kabul Edildi: Kabul edilen stokların durumunu gösteren alandır. 

iii. Reddedildi: Kabul edilmeyen stok fişlerin durumunu gösteren alandır. 

iv. Kısmi Kabul: Fişin içindeki ürünlerin bir kısmının kabul edilmesi 

durumunda seçilen alanadır. 

 

 
Resim 064 

 

• Stoklar: (Resim 065) Stok fişlerinde tanımlı stoklar eklenerek işlem yapılır. Yeni stok 

eklemek için açılan ekranda “Stok Kodu” kısmına ilgili kod numarası girilir. Önceden 

yapılan tanıma bağlı olarak stok adı ve birimi otomatik gelmektedir. Stok kartları 

tanımlarında ilgili ürün ile ilgili ölçümlerde yapılması gereken ölçümler tanımlanmış ise, bu 

bilgiler ölçümler kısmında otomatik listelenmektedir. Stok fiş detayında girilmesi gereken 

bilgiler sırası ile şu şekildedir. 

o Birimi: Stok kartı tanımına uygun olarak birimi otomatik gelmektedir. 

o Giriş No(Seri/Lot): Giriş numarası ihtiyaç olması durumunda girilir. 

o İş İstasyonu: İşlemin hangi istasyonda yapılacağını gösteren alandır. 

o Miktar: İlgili üründen birimine bağlı olarak stok miktarıdır. 

o Kontrol Durumu: Ana fişte olduğu gibi her bir kart için kabul durumu için 

tanımlanan alandır. 
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o Kontrol Eden Personel: Uzmanlık durumuna göre ilgili ürünün hangi personel 

tarafından kontrol edileceğinin belirlendiği alandır. 

o Dosya: Stok kartına ait yüklenmesi gereken sertifika v.b. belgeler için ayrılan 

alanadır. 

o Seri (Üretici No): Üretici tarafından ürün üzerinde yazılmış seri numarası olması 

durumunda girilmesi gereken alandır. (Örneğin ölçüm araçları, kumpas v.b. 

cihazlar için) 

o Geçerlilik Tarihi: Tanımlı cihaz için son kullanım veya kalibrasyona gidecek 

ürünler için kalibrasyon tarihinin girildiği alandır. 

o Kontrol Tarihi: Stok kartların ilgili personel tarafından kontrol edilirken tanımlanan 

tarihtir. 

o Açıklama: Bu süreçlerin dışında ayrıca bir bilgi notu yazılması gerektiği 

durumlarda ilgili alanın kullanılabileceği alandır. 

 
Resim 065 

• Ölçüm: (Resim 067) Stok fişlerinde, ihtiyaç durumuna bağlı olarak iş emirlerindeki gibi 

ölçümler yapılmaktadır. Yapılan bu ölçümlere uygun olarak ürün kabul veya red kararı 

verilmektedir. 

o Ölçüm yapılacak ürünler için kaç adet ölçüleceği bilgisi seçilir. Seçilen bu ürünler 

için hangi ölçüm aracı ile ölçüleceği ve ölçüm tolerans değerleri arasında olup 

olmadığı tespit edilir. Eğer elle ile kontrol, göz ile kontrol gibi herhangi bir ölçüm 

cihazı gerektirmeyen durumlar söz konusu olduğunda, ölçüm cihazı seri numarası 

seçme zorunluluğu talep edilmemektedir. Ölçüm işlemini yapan personel kaydı 

otomatik olarak oluşmaktadır. 

o Ölçüm işlemi biten satır için belirlenen sayı kadar ölçüm imkanı verilmektedir. 

İhtiyaca uygun olarak bu sayılar değiştirilebilmektedir. 
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Resim 066 

3- ÜTS (Ürün Takip Sistemi) 

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ÜTS (Ürün Takip Sistemi) ile 
uyumlu çalışmaktadır. Türkiye de üretilen veya yurtdışından ithal 
edilen her türlü tıbbi cihazların, üretim bandından nihai tüketiciye 
kadar izlenebilirliğini sağlayan bir e-devlet uygulamasıdır. Temel 
olarak 25 modülden oluşan ve birçok devlet kurumu ile entegrasyonu 
olan bir sistemdir.  

 
ÜTAKSİS (Üretim Takip Sistemi) modülü ile ÜTS (Ürün Takip Sistemi) 
arasında yapılan bağlantı sayesinde e-imza ile giriş yapılmaya gerek 
kalmadan, temel olarak kullanılan bütün bildirimlerin sağlanabildiği 
bir entegrasyon sağlanmıştır.  
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a- Üretim Bildirimi 

İş emri biten ve ÜTS Kapsamında olan ürünlerin üretim adetleri “Bildirime Hazır” durumunda 

olan ekranda listeleniyor. Ürünlerin bir kısmı veya tamamı seçilerek “Gönder” butonuna 

basıldığında ÜTS ye gerekli bildirim sağlanmış oluyor.  

“Bildirimi Yapılan” ekranda önceden ÜTS ye gönderilmiş ürünler listelenir. Bildirimi iptal 

edilmek istenen ürünler seçilerek İptal butonuna basıldığında önceden yapılmış bildirimler iptal 

edilebilir. 

 

b- Verme Bildirimi 

Üretim veya ithalat bildirimi yapılan ürünlerin ÜTS de tanımlı firmalara ürünlerin gönderilmesi 

durumunda kullanılan alandır. Bu alanın çalışabilmesi için önceden stok fişi ile ilgili firmalara 

çıkış işlemi yapılmış olması ve firmaların ÜTS numaraları tanımlanmış olması gerekmektedir. 

Verme bildirimi yapılacak ürünler firma bazında seçildikten sonra verme işlemi yapılabilir. 

Bildirimi yapılanlar ve Bildirimi iptal edilenler aynı ekran üzerinden takip edilebiliyor. 

 

c- Alma Bildirimi 
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ÜTS üzerinden başka firmalar tarafından gönderilen ürünlerin görüntülendiği alandır. Bu 

ekrandaki ürünler stok kartı olarak tanımlı olması gereklidir. Alma bildirimi hazır durumda olan 

ürünler seçilerek Kabul veya Red edilebilir. Alınanlar veya Red edilenler ayrı ekranlarda ayrıca 

listelenmektedir. Tanımsız ürünler ayrıca başka bir ekranda görüntülenir. Çıkan listede kayıt 

işlemleri daha pratik hale gelmektedir. 

 

d- İthalat Bildirimi 

Stok fişi ile ithalat girişi yapılan ürünler otomatik olarak İthalat bildirimi ekranında 

görüntülenmektedir. Ürünler toplu veya tek tek seçilerek ÜTS ye bildirim yapılır. Verme 

Yapılanlar ayrıca ekranda takip edilebilir. 

 

e- İhracat Bildirimi 

Stok fişi ile ihracat çıkışı yapılan ürünlerin listelendiği alandır. Bu alanda listelenen ürünler 

seçilerek ihracat işlemi tamamlanır. Belge numarası olarak gümrük beyanname numarası 

girilmesi gerekmektedir. Önceden yapılmış ihracat bildirimleri ayrıca takip edilebilir. 
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f- ÜTS Stok Durumu 

Üretim, ithalat veya alma bildirimi ile sahipliği kazanılmış ürünlerin ÜTS tarafından lot, kod ve 

adet bazında görüntülendiği alandır. Bu alan sayesinde ÜTS stok durumu takip edilmesi 

hedeflenmiştir. 

 

 


