
 

yo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUNUŞ 

 

Türkiye’de pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektörünün de kendine özgü çözüm bekleyen 

sorunları bulunmaktadır. Hastanelerde tutulacak düzenli kayıtlar, doğru analizler ve sistemli bir 

çalışma ortamı hem hastane personelinin hem de hastaneye başvuran hastaların sorunlarını 

azaltmanın ilk adımıdır. 

Geleceğimizi yönlendiren “Bilişim Teknolojisi” ile hastanelerin sorunlarına çözüm üretebilecek 

yazılım programları kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu noktadan hareketle Can Eroğlu Bilgi 

Sistemleri Ltd. Şti olarak ana hedefimiz, bilişim teknolojisinde meydana gelen ilerlemeleri 

yakından izleyerek, Türkiye’nin sağlık kültürüne ve sağlık kurumlarına uygun Hastane Bilgi 

Yönetim Sistemleri (HBYS) / Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemleri (LBYS), Personel 

Yönetim Sistemleri geliştirmektir. 

 

Yazılımda, sistem genelinde bilgi gizliliğine ve güvenirliğine önem verilmiş, tek kaynaktan bir kez 

girilen veriler üzerinde denetim sağlanmıştır. Türkçe hazırlanan yazılımda kullanım kolaylığı esas 

alınmıştır. Personel Yönetim Sistemi’nin kullanıcı arayüzünde, ardışık ekranlar arasında ileriye-

geriye gidişler veya atlamalı geçişler ile, en kısa zamanda, en az işlem sayısı amaçlanmıştır. Bu 

kılavuzda Personel Yönetim Sistemi, kullanımınıza sunulmaktadır. 

        

      

            

 

 

 

         Saygılarımızla, 
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PERSONEL YÖNETĐM SĐSTEMĐ MENÜLERĐ
Şekil 1. ’de görüldüğü gibi Personel

menüsü olan Referanslar menüsünde, tüm tanımlama ve atamaların yapılmasını sağlayan formlar, 

ikinci menü olan Ek Bilgi Girişi

edilmesini sağlayan formlar yer almaktadır. 

sisteme tanımlanan personellerin bordroları oluşturulmaktadır.

Şekil 1. 

  

YÖNETĐM SĐSTEMĐ MENÜLERĐ 
Personel Yönetim Sistemi, üç menüden oluşmaktadır. Sistemin ilk 

menüsünde, tüm tanımlama ve atamaların yapılmasını sağlayan formlar, 

Ek Bilgi Girişi menüsünde, personel eğitim, terfi bilgileri ve icra durumunun

edilmesini sağlayan formlar yer almaktadır. Bordro menüsünde bulunan forml

sisteme tanımlanan personellerin bordroları oluşturulmaktadır. 

Şekil 1. Personel Yönetim Sistemi Form Hiyerarşisi 
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menüden oluşmaktadır. Sistemin ilk 

menüsünde, tüm tanımlama ve atamaların yapılmasını sağlayan formlar, 

bilgileri ve icra durumunun takip 

menüsünde bulunan formlar sayesinde ise 

 



BÖLÜM. 1 – REFERANSLAR MENÜSÜ
Personel  Yönetim Sisteminin ilk menüsü 

içerisinde, Şekil 2.’de görüntülendiği gibi 

     

Şekil 

 

Şimdi Referanslar menüsünde bulunan formların işleyişini inceleyelim.

 

Personel İzin 
Tahahkkuk 

Çalışma 
Takvimi

Personel 
Modülü 
Ayarları

REFERANSLAR MENÜSÜ 
Yönetim Sisteminin ilk menüsü Referanslar menüsüdür. Referanslar menüsü 

.’de görüntülendiği gibi 7 formdan oluşmaktadır. 

Şekil 2. Referanslar Menüsü Form Hiyerarşisi 

bulunan formların işleyişini inceleyelim. 

REFERANSLAR ALT 
MENÜLERİ

Personel Bilgi 
Girişi

Resmi Tatil 
Tanımlama

İzin Türü 
Tanımları

Personel İzin 
Tahahkkuk 

Girişi
Personel İzin 

Takibi
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Referanslar menüsü kendi 

 

Resmi Tatil 
Tanımlama

İzin Türü 
Tanımları
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1) Personel Bilgi Girişi 

Referanslar menüsünün ilk formu, Personel Bilgi Girişi formudur. Personel Bilgi Girişi formu; Tc 

kimlik numarası sorgusu yapılarak, personele ait tüm temel ve özlük bilgilerinin girildiği, kadro 

hareketleri,  haftalık izin günleri ve banka bilgilerinin tanımlandığı formdur. 

 

Şekil 3. Personel Bilgi Girişi Formu 

Şekil 3.’de görüntülenen Personel Bilgi Girişi formu; 

1 numaralı alanda,  personele ait temel bilgilerin giriş işlemi gerçekleştirilmektedir. Sicil No, 

hastane içerisinde personele atanan özel kimlik numarasıdır. Kaydı var olan ancak Sicil No’su yada 

Resmi Sicil No’su bilinmeyen bir personeli görüntülemek için imleç Sicil No yada Resmi Sicil No 

kutusundayken, klavyeden F2 fonksiyon tuşuna tıklayarak, Şekil 5.’de görüntülenen Personel 

Kartı Yardım ekranından, Ara düğmesi ile personel Sicil No bulunabilmektedir. 

Đpucu:  

Sistem içerisinde yer alan tüm F2 

yardım ekranları, aynı mantık ile 

çalışmaktadır. 
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Şekil 4. Personel Kartı Yardım Ekranı 

1 numaralı alanda, görüntülenen kriterlerden herhangi bir alan yazılarak, Ara düğmesi ile 

personel bulma işlemi gerçekleştirilebileceği gibi hiç bir kriter yazmadan, direkt Ara düğmesi 

yardımıyla tüm personellerin listelenmesi sağlanabilmektedir. 

2 numaralı alanda, aranan kritere göre personel listesi görüntülenmektedir. 

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  

TC Kimlik No bilinmediği durumlarda, imleç TC Kimlik No kutusundayken, klavyeden F8 

fonksiyon tuşuna tıklayarak Şekil 6.’da görüntülenen Kimlik No Sorgulama ekranından, TC 

Kimlik No Sorgulama, Yabancı Kimlik Sorgulama veya Tc Kimlik No Bulma sekmeleri 

yardımıyla kimlik numarası bulunabilmektedir. 

 

Şekil 5. Kimlik No Sorgulama Ekranı 
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TC Kimlik No Sorgulama sekmesinde, Tc Kimlik No alanına kimlik no yazılarak, Sorgula 

butonu ile personelin  kimlik bilgileri görüntülenmektedir. Bilgi Aktar butonu ile sorgusu yapılan 

personel kimlik bilgileri, Personel Bilgi Girişi Formu’nda ki ilgili alanlara aktarılmaktadır.  

 

Yabancı Kimlik No Sorgulama sekmesinde, şekil 6.da görüntülenen Yabancı Kimlik No 

alanına kimlik no yazılarak, Sorgula butonu ile personelin  kimlik bilgileri görüntülenmektedir. 

Bilgi Aktar butonu ile sorgusu yapılan personel kimlik bilgileri, Personel Bilgi Girişi Formu’nda 

ki ilgili alanlara aktarılmaktadır.  

  
Şekil 6. Yabancı Kimlik Sorgulama Sekmesi 

TC Kimlik No Bulma sekmesinde, şekil 7.de görüntülenen 1 numaralı alana, ilgili kriterler 

eksiksiz girilerek, Sorgula butonu ile personelin TC Kimlik No’su bulunabilmektedir. Aktar butonu 

ile Tc Kimlik No’su bulunan personelin kimlik bilgileri, Personel Bilgi Girişi Formu’nda ki ilgili 

alanlara aktarılmaktadır.  

 

Şekil 7. TC Kimlik No Bulma Sekmesi 
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Personel Bilgi Girişi formunda; 1 numaralı alanda bulunan  butonlar yardımıyla 

kayıtlı personel kartı ekranlarının, görüntülenmesi sağlanmaktadır. Bu alanda bulunan Statü 

içeriği, Kadro Hareketleri ekranında ki ilgili seçime göre görüntülenmektedir. 

Personelin birden fazla imza metni varsa  simgesine tıklayarak, yeni imza metinlerini 

tanımla işlemi yapılabilmektedir. 

 
Şekil 8. Đmza Metni Tanımlama 

1 numaralı alanda,  yeni butonuna basılarak, yeni bir imza ıd si ile imza metni oluşturulur. 

2 numaralı alanda, tanımlanan imza metni listesi görüntülenmektedir. 

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  
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Şekil 9. Uzmanlık Kodu Yardım Ekranı 

 

1 numaralı alanda, görüntülenen kriterlerden biri yazılarak, kriterler bazında uzmanlık kodu bulma 

işlemi gerçekleştirilebileceği gibi hiçbir kriter yazmadan direkt Ara düğmesine tıklanarak da tüm 

uzmanlık kodlarının listelenmesi sağlanabilmektedir. 

2 numaralı alanda, aranan kritere göre uzmanlık kodu listesi görüntülenmektedir. 

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  

Memuriyete Başlama Tarihi kutusundayken, klavyeden F2 fonksiyon tuşuna tıklayarak, Şekil 

11.’de görüntülenen Tarih Yardım ekranından, tarih seçimi yapılabilmektedir. Otomatik günün 

tarihi için F8 fonksiyon tuşu kullanılabilmektedir. Kurumda Göreve Başlama Tarihi alanı için de 

F2 ve F8 fonksiyon tuşları aynı işlev için kullanılabilmektedir. 

 
Şekil 10. Tarih Yardım Ekranı 

1 numaralı alanda bulunan Kadro Hareketleri butonuna yardımıyla, personeller için kadro 

bilgileriyle ilgili giriş ve değişikliklerin yapıldığı, Kadro Hareketleri Ekranına ulaşılmaktadır. 
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Şekil 11. Kadro Hareketleri Ekranı 

1 numaralı alanda, Genel Bilgiler, Çalışma Bilgileri, Bölüm Yetkileri, Eğitim Bilgileri ve Sendika 

Durumu sekmeleri bulunmaktadır.  

2 numaralı alanda, Detay Hareketleri Grafik ve Sendika Hareketleri sekmeleri bulunmaktadır.  

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  

 

Genel Bilgiler sekmesinde, personelin derece/kademe, memuriyet sınıfı gibi kadro hareketleriyle 

ilgili genel bilgi giriş işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Statü tanımlamaları,  işlem düğmesi 

yardımıyla Şekil 13.’de görüntülenen, Statü Tanımlama ekranından yapılabilmektedir. 
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Şekil 12. Statü Tanımlama Ekranı 

1 numaralı alanda, tanımlanacak statü bilgileri görüntülenmektedir. Bu alanda, yeni düğmesine  

tıklayarak, statü kodu otomatik olarak alınmaktadır. Tanımlanan statünün listede seçilebilir olması 

için Aktiflik, seçili hale getirilmelidir. Varsayılan seçili ise tüm personeller için kadro hareketleri 

formu açıldığında, statü alanında otomatik olarak, o değer seçili halde gelmektedir. 

2 numaralı alanda, tanımlı statü listesi görüntülenmektedir. 

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  

Kadro hareketleri ekranı / genel bilgiler sekmesinde bulunan hesapla butonu ile ilgili personelin 

memuriyete başlangış tarihinden itibaren hizmet süresi, ay ve yıl bazında hesaplanabilmektedir. 

Bu alana, manuel olarak da giriş yapılabilmektedir. 

 

 

 

 

 

Memuriyet sınıfı tanımlamaları,  işlem düğmesine tıklayarak, Şekil 13.’de görüntülenen 

Memuriyet Sınıfı Tanımlama ekranından yapılabilmektedir. 

 

Đpucu:  

Güncel olan kadro hareketinin 

bitiş tarihi, boş gelmektedir. 
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Şekil 13. Memuriyet Sınıfı Tanımlama Ekranı 

1 numaralı alanda, tanımlanacak memuriyet sınıfı bilgilerini sisteme tanımlama bölümü yer 

almaktadır. Bu alanda yeni düğmesine tıklayarak, Durum Kodu otomatik olarak alınmaktadır. 

Tanımlanan sınıfın listede seçilebilir olması için Aktiflik seçili hale getirilmelidir. Varsayılan seçili 

ise tüm personeller için kadro hareketleri formu açıldığında, memuriyet sınıfı alanında otomatik 

olarak, o değer seçili halde gelmektedir. 

2 numaralı alanda, tanımlı memuriyet sınıfı listesi görüntülenmektedir. 

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  

Kadro tanımlamaları  simgesine tıklanarak şekil 14.’de görüntülenen Kadro Tanımlama 

ekranından yapılabilmektedir. 

 

Şekil 14. Kadro Tanımlama Ekranı 

1 numaralı alanda, tanımlanacak Kadro bilgileri görüntülenmektedir. Bu alanda yeni butonuna 

tıklanarak Kadro kodu otomatik olarak alınmaktadır. Tanımlanan kadronun listede seçilebilir olması 



S a y f a  | 12 

 

için Aktiflik seçili hale getirilmelidir. Varsayılan seçili ise tüm personeller için kadro hareketleri 

formu açıldığında Kadro alanı otomatik olarak o değer seçili halde gelmektedir. 

2 numaralı alanda, tanımlı kadro listesi görüntülenmektedir. 

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  

 

Şekil 15.de görüntülenen Çalışma Bilgileri sekmesinde, personelin çalışma durumu ve çalıştığı 

birimle  ilgili bilgi girişi işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.  

 

Şekil 15. Çalışma Bilgileri Sekmesi 

Çalışma Düzeni tanımlamaları  simgesine tıklayarak, Şekil 16.’da görüntülenen Çalışma 

Düzeni Tanımlama ekranından yapılabilmektedir. 

 

Şekil 16. Çalışma Düzeni Tanımlama Ekranı 

1 numaralı alanda, tanımlanacak çalışma düzeni bilgileri görüntülenmektedir. Bu alanda yeni 

düğmesine tıklayarak, çalışma düzen kodu otomatik olarak alınmaktadır. Tanımlanan çalışma 

düzeninin listede seçilebilir olması için Aktiflik seçili hale getirilmelidir.  

2 numaralı alanda, tanımlı çalışma düzeni listesi görüntülenmektedir. 
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3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  

Hizmet Sınıfı tanımlamaları  simgesine tıklayarak, şekil 17.’de görüntülenen Hizmet Sınıfı 

Tanımlama ekranından yapılabilmektedir. 

 

Şekil 17. Hizmet Sınıfı Tanımlama Ekranı 

1 numaralı alanda, tanımlanacak hizmet sınıfı bilgileri görüntülenmektedir. Bu alanda yeni 

düğmesine tıklayarak, hizmet sınıfı kodu otomatik olarak alınmaktadır. Tanımlanan hizmet sınıfının 

listede seçilebilir olması için Aktiflik alanı, seçili hale getirilmelidir.  

2 numaralı alanda, tanımlı hizmet sınıfı listesi görüntülenmektedir. 

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  

 

Fiili Görev tanımlamaları,  simgesine tıklayarak, şekil 18.’de görüntülenen Fiili Görev 

Tanımlama ekranı üzerinden yapılabilmektedir. 

 

Şekil 18. Fiili Görev Tanımlama Ekranı 
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1 numaralı alanda, tanımlanacak fiili görev bilgileri görüntülenmektedir. Bu alanda, yeni 

düğmesine tıklayarak, fiili görev kodu otomatik olarak alınmaktadır. Tanımlanan fiili görevin listede 

seçilebilir olması için Aktiflik alanı seçili hale getirilmelidir 

2 numaralı alanda, tanımlı fiili görev listesi görüntülenmektedir. 

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  

Kadro Yeri tanımlamaları,  simgesine tıklayarak, şekil 19.’da görüntülenen Kadro Yeri 

Tanımlama ekranı üzerinden yapılabilmektedir. 

 

Şekil 19. Kadro Yeri Tanımlama Ekranı 

1 numaralı alanda, tanımlanacak kadro yeri bilgileri görüntülenmektedir. Bu alanda, yeni 

düğmesine tıklayarak, kadro yeri kodu otomatik olarak alınmaktadır. Tanımlanan kadro yerinin 

listede seçilebilir olması için Aktiflik alanı, seçili hale getirilmelidir.  

2 numaralı alanda, tanımlı kadro yeri listesi görüntülenmektedir. 

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  

Görev Yeri tanımlamaları,  simgesine tıklayarak, şekil 20.’de görüntülenen Görev Yeri 

Tanımlama ekranından yapılabilmektedir. 
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Şekil 20. Görev Yeri Tanımlama Ekranı 

1 numaralı alanda, tanımlanacak görev yeri bilgileri görüntülenmektedir. Bu alanda, yeni 

düğmesine tıklayarak, görev yeri kodu otomatik 

olarak alınmaktadır. Tanımlanan görev yerinin listede 

seçilebilir olması için Aktiflik alanı, seçili hale 

getirilmelidir.  

2 numaralı alanda, tanımlı görev yeri listesi 

görüntülenmektedir. 

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  

 

 

Görev Birimi tanımlamaları,  simgesine tıklayarak, şekil 21.’de görüntülenen Görev Birimi 

Tanımlama ekranından yapılabilmektedir. 

 

Şekil 21. Görev Birimi Tanımlama Ekranı 

Dikkat:  

Görev Birimi, Ana Bilim Dalı 

alanlarından yalnızca biri 

seçilebilmektedir.  Ana Bilim Dalı 

alanında, hastane için tanımlı 

bölümler, otomatik olarak 

listelenmektedir. 
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1 numaralı alanda, tanımlanacak görev birimi bilgileri 

görüntülenmektedir. Bu alanda, yeni düğmesine tıklayarak, 

görev birimi kodu otomatik olarak alınmaktadır. Tanımlanan 

görev biriminin listede seçilebilir olması için Aktiflik alanı, seçili 

hale getirilmelidir.  

2 numaralı alanda, tanımlı görev birimi listesi 

görüntülenmektedir. 

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  

 

Ana Bilim Dalı seçili değilse Alt Đhtisas Dalları alanına, bilgi girişi yapılamamakta ve alan pasif 

durumda görüntülenmektedir.  

 

 

Sicil Amiri tanımlamaları,  simgesine tıklayarak, Şekil 22.’de görüntülenen, Sicil Amiri 

Tanımlama ekranından yapılabilmektedir. 

 

Şekil 22. Sicil Amiri Tanımlama Ekranı 

1 numaralı alanda, tanımlanacak sicil amiri bilgileri görüntülenmektedir. Bu alanda, yeni 

düğmesine tıklayarak, sicil amiri kodu otomatik olarak alınmaktadır. Tanımlanan sicil amirinin 

listede seçilebilir olması için Aktiflik alanı, seçili hale getirilmelidir.  

2 numaralı alanda, tanımlı sicil amiri listesi görüntülenmektedir. 

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  

 

Ünvan tanımlamaları,  simgesine tıklayarak, Şekil 23.’de görüntülenen, Ünvan Tanımlama 

ekranından yapılabilmektedir. 

Dikkat:  

Sistemde; Görev Birimi, Ana 

Bilim Dalı alanlarından yalnızca biri 

seçilebilmektedir.  Ana Bilim Dalı 

alanında hastane için tanımlı 

bölümler otomatik olarak 

listelenmektedir. 
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Şekil 23. Ünvan Tanımlama Ekranı 

1 numaralı alanda, tanımlanacak ünvan bilgileri görüntülenmektedir. Bu alanda, yeni düğmesine 

tıklayarak, ünvan kodu otomatik olarak alınmaktadır. Tanımlanan ünvanın, listede seçilebilir olması 

için Aktiflik alanı, seçili hale getirilmelidir. 

2 numaralı alanda, tanımlı ünvan listesi görüntülenmektedir. 

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  

 

Şekil 24.de görüntülenen Bölüm Yetkileri sekmesinde, personelin yetkili olduğu alt bölümlerin 

seçim işlemi gerçekleştirilmektedir. Birden fazla seçim yapılabilmektedir. 

 

Şekil 24. Bölüm Yetkileri Sekmesi 

 

 

Şekil 25.de görüntülenen Eğitim Bilgileri sekmesinde, personelin eğitim durumuyla ilgili 

bilgilerin, giriş işlemi gerçekleştirilmektedir. Seçim listesinde, istenilen seçenek tanımlı değil ise  

 simgesine tıklayarak, tanımlama işlemi gerçekleştirilebilmektedir. 
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Şekil 25. Eğitim Bilgileri Sekmesi 

 

Şekil 26.da görüntülenen Sendika Durumu sekmesinde, personelin sendika durumuyla ilgili 

bilgilerin, giriş işlemi gerçekleştirilmektedir. Seçim listesinde, istenilen seçenek tanımlı değil ise  

 simgesine tıklayarak, tanımlama işlemi gerçekleştirilebilmektedir. 

 

Şekil 26. Sendika Durumu Sekmesi 

 

Şekil 27.de görüntülenen Detay Hareketleri sekmesinde, personelin kadro hareketlerindeki 

değişiklikler görüntülenmektedir. Detay hareketleri tablosunda, her bir kayıtta, kendisinden önceki 

kadro hareketinden farklı olarak bir değişiklik olduğu durumları ifade eden kısımlar, mavi renk ile 

gösterilmektedir. 
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Şekil 27. Detay Hareketleri Sekmesi 

 

Şekil 28.de görüntülenen Grafik sekmesinde, personelin hareketlerindeki değişiklikler, grafik 

olarak gösterilmektedir. 

 

Şekil 28. Grafik Sekmesi 

Şekil 29.da görüntülenen Sendika Hareketleri sekmesinde, personelin sendika değişiklikleriyle 

ilgili liste gürüntülenmektedir.. 

 

Şekil 29. Sendika Hareketleri Sekmesi 
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Personel Bilgi Girişi Formunda, 2 numaralı alanda, personele ait yan bilgiler ve performans alma 

durumu bilgileri girişi yapılmaktadır. Đlgili kısıma tıklayarak, personelin resminin eklenmesi de bu 

alan üzerinden yapılabilmektedir. 

3 numaralı alanda, Kimlik, Askerlik Bilgileri, Ayrılma, Haftalık Đzin Günleri, Bordro ve Banka 

Bilgileri sekmeleri bulunmaktadır.  

1 numaralı alanda bulunan Tc Kimlik No alanında, F8 fonksiyon tuşu yardımıyla açılan ekran 

üzerinden, Bilgi Aktar düğmesiyle Şekil 30.da görüntülenen Kimlik sekmesine, verilerin 

aktarılması sağlanmaktadır.  

 

Şekil 30. Kimlik Sekmesi 

 

Şekil 31.de görüntülenen Askerlik Bilgileri sekmesinde, erkek personeller için askerlik 

bilgilerinin, giriş işlemi yapılmaktadır. 

 

Şekil 31. Askerlik Bilgileri Sekmesi 

 

Şekil 32.de görüntülenen Ayrılma sekmesi, personelin kurumdan ayrılması durumunda 

kullanılmaktadır. 
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Şekil 32. Ayrılma Sekmesi 

 

 

 

 

 

Şekil 33.de görüntülenen Haftalık Đzin Günleri sekmesinde, personelin izinli olduğu günlerin 

girişi yapılmaktadır. 

 

Şekil 33. Haftalık Đzin Günleri Sekmesi 

Bordro menüsünde bulunan Bordro Çeşidi Tanımlama ekranında üzerinden yapılan bordro 

listesi, Şekil 34.de görüntülenen Bordro sekmesinde, Hesaplanacak Bordrolar alanında 

listelenmektedir. Personel hangi bordrolara tabii ise o bordrolar seçilerek, hesaplanacak bordro 

seçim işlemi gerçekleştirilmektedir. Bordro Birimi, personelin bordroya hangi birim üzerinden 

kayıtlı olduğunu gösteren alandır. Seçim listesinde istenilen seçenek tanımlı değil ise   

simgesine tıklayarak, tanımlama işlemi gerçekleştirilebilmektedir. 

 

Şekil 34. Bordro Sekmesi 

Dikkat:  

Bordro No personelin 

bütün bordrolarına 

atanan tekil numaradır. 
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Şekil 35.de görüntülenen Banka Bilgileri sekmesinde, personelin bordro hesaplamaları 

sonrasında alacağı ücretin yatırılacağı, banka hesap bilgileri görüntülenmektedir. 

 

Şekil 35. Banka Bilgileri Sekmesi 

 

Personel Bilgi Girişi formu 4 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  
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2) Resmi Tatil Tanımlama 
Referanslar menüsünün ikinci formu, Resmi Tatil Tanımlama formudur. Bu form, resmi tatil 

günlerini, sisteme tanımlama işlemi için kullanılmaktadır. 

 

Şekil 36. Resmi Tatil Tanımlama Formu 

Şekil 36.’ de görüntülenen Resmi Tatil Tanımlama formunda; 

1 numaralı alan, resmi tatil tanımlama işleminin yapıldığı alandır. Yeni düğmesine tıklayarak, 

yeni bir Resmi Tatil IDsi otomatik olarak alınmaktadır. Resmi Tatil Adı kutusuna, tatil  ismi 

yazılır. Tanımı yapılan resmi tatil her yıl tekrar 

ediyorsa tarih aralık bilgisi girilerek, ilgili seçenek 

işaretlenir. Tanımlanan tatilin ilk günü yarım gün ise 

yarım gün seçeneği işaretlenmelidir. 

2 numaralı alanda, tanımlı resmi tatil listesi 

görüntülenmektedir. 

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  

 

 

 

Dikkat:  

Tanımlanan Resmi Tatilin sistemde 

kullanılabilmesi için Aktif olması 

gerekmektedir. 
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3) Đzin Türü Tanımlama 
Referanslar menüsünün üçüncü formu, Đzin Türü Tanımlama formudur. Bu form, kurumda 

kullanılacak olan bütün izinlerin, sisteme tanıtılması için kullanılmaktadır. Adet bazlı izin, bir sonraki 

yıla devir ve iznin performansa etkisi işlemleri, bu form üzerinden belirlenmektedir. 

 

Şekil 37. Đzin Türü Tanımlama Formu 

Şekil 37.’ de görüntülenen Đzin Türü Tanımlama formunda; 

 1 numaralı alan, izin türü tanımının yapıldığı alandır. Süreden bağımsız olarak, kullanım bazında 

hesaplanan izinler için Adet Bazlı Đzin Mi? seçeneği işaretlenmelidir. Tanımlanan izin türü, bir 

sonra ki yıla devredecekse Bir Sonraki Yıla Devir EVET seçilmelidir. Devir kapsamı, son bir 

yıldan fazla ise Devir Yılı Var Mı? Đşaretlenerek, devir yılı girişi yapılmalıdır. Aktif kutusu seçili 

olduğu sürece, ilgili tanımlama sistemde kullanılmaktadır. 

2 numaralı alanda, tanımlanan izin türü listesi görüntülenmektedir. 

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  Detay Tanımlama düğmesi ile Şekil 38.de 

görüntülenen Đzin Türü Detay Ekranı; personelin memuriyete başlangıç tarihine göre, yıllar 

üzerindeki süre yada adet tanımlamaları için kullanılmaktadır. 
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Şekil 38. Đzin Türü Detay Ekranı 
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4) Personel Đzin Tahakkuk Girişi 
Referanslar menüsünün dördüncü formu, Personel Đzin Tahakkuk Girişi formudur. Bu form, izin 

türü tanımlamaları dışında, kişiye özel izin günü sayısı işlemi için kullanılmaktadır. Personelin 

izinlerine ilişkin tahakkuk eden izin sayısı bu form üzerinden tanımlanır.  

 

Şekil 39. Personel Đzin Tahakkuk Girişi Formu 

Şekil 39.’da görüntülenen Personel Đzin Tahakkuk Girişi formunda; 

1 numaralı alan, personel sicil nosu girilerek, izin tahakkuk  girişinin yapıldığı alandır. Sicil No 

bilinmediği durumlarda, imleç Sicil No kutusundayken, klavyeden F2 fonksiyon tuşuna tıklayarak, 

Ara düğmesi ile personel Sicil No bulunabilmektedir. Yine aynı şekilde Đzin Türü bilinmediği 

durumlarda, imleç Đzin Türü kutusundayken, klavyeden F2 fonksiyon tuşuna tıklayarak, Şekil 

40.’da görüntülenen Personel Đzin Türü Yardım ekranından, Ara düğmesi ile Đzin Türü 

bulunabilmektedir. 
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Şekil 40. Personel Đzin Türü Yardım Ekranı 

Şekil 40.’da görüntülenen Personel Đzin Türü Yardım ekranında; 

1 numaralı alanda, görüntülenen kriterlerden herhangi bir alan yazılarak, Ara düğmesi ile izin türü 

bulma işlemi gerçekleştirilebileceği gibi hiçbir kriter yazmadan, direkt Ara düğmesi ile tüm izin 

türlerinin listelenmesi sağlanabilmektedir. 

2 numaralı alanda, aranan kritere göre izin türü listesi görüntülenmektedir. 

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  

 

Personel Đzin Tahakkuk Girişi formunda; 

2 numaralı alanda, izin tahakkuk listesi görüntülenmektedir. 

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  
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5) Personel Đzin Takibi 
Referanslar menüsünün beşinci formu Personel Đzin Takibi formudur.  Bu form, personel izin 

girişi ve izin takibi işlemleri için kullanılmaktadır.  

 

 Şekil 41. Personel Đzin Takibi Formu 

Şekil 41.’de görüntülenen Personel Đzin Takibi formunda; 

1 numaralı alanda, personel sicil no girilerek izin girişinin yapıldığı personel bilgilerinin 

görüntülendiği alandır. Sicil No bilinmediği durumlarda imleç Sicil No kutusundayken, klavyeden 

F2 fonksiyon tuşuna tıklayarak Personel Kartı Yardım ekranından personel Sicil No 

bulunabilmektedir. Yeni butonuna tıklanarak yeni bir izin sıra numarası alma işlemi 

gerçekleştirilmektedir. 

2 numaralı alanda, izne ait detay bilgiler görüntülenmektedir. Đzin başlangıç  tarihi ve izin süresi 

girilerek göreve başlama tarihi otomatik olarak görüntülenebileceği gibi, izin başlangıç tarihi ve 

göreve başlama tarihi girilerek izin süresi otomatik olarak hesaplatılabilmektedir. 
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Đzin süresinden, personelin haftalık izin süresinin düşülmesi isteniyorsa Haftalık Đzinler Dahil 

seçeneği seçilmelidir. Aynı şekilde, izin tarih aralığına denk gelen resmi tatillerin, izin süresinden 

düşülmesi isteniyorsa Resmi Tatiller Dahil seçeneği işaretlenmelidir. Seçilen yıla ve seçilen izin 

türüne ait kullanılabilecek izin süresi, kullanılabilir izin süresi alanında görüntülenmektedir. Đzin 

süresi, kullanılabilir izin süresinden fazlaysa kullanıcı uyarılmakta ve kayıt işlemi 

gerçekleştirilememektedir. 

3 numaralı alanda, personelin izin geçireceği adres bilgileri tanımlanmaktadır. 

4 numaralı alanda, personelin 1 numaralı alanda seçilen yıla ait, izin listesi görüntülenmektedir. 

5 numaralı alanda, imza grubu seçimi yapılmaktadır. Đzin raporunu onaylayacak yetkililerin imza 

metinlerinden, bir imza grubu oluşturulmaktadır. Seçilen imza grubu rapora, imza grubu seçimi 

sonrası otomatik olarak aktarılmaktadır . Đmza grubu tanımlamaları,  simgesine tıklayarak, 

Şekil 42.’de görüntülenen, Đmza Grubu Tanımlama ekranından yapılmaktadır. 

 

Şekil 42. Đmza Grubu Tanımlama Ekranı 

Bu ekranda Yeni butonuna tıklayarak, yeni bir imza grubu kodu alınır. Đlgili alanlara imza metinleri 

girilerek, metinlerin pozisyonu seçimi sonrası kaydet düğmesi yardımıyla imza grubu 

tanımlanmaktadır.   

6 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  
  



6) Çalışma Takvimi
Referanslar menüsünün altıncı 

takvimini oluşturma amacıyla kullanılmaktadır.

Şekil 43.’de görüntülenen Çalışma Takvimi

1 numaralı alanda, çalışma takvimi oluşturulacak personelin ya

gerekli sorgu kriterleri yer almaktadır. 

gerçekleştirilmektedir. 

2 numaralı alanda, sorgulama panelinde girilen kriterlere uygun

görüntülenmektedir.  

3 numaralı alanda, Tümü 

yapılabilmektedir. Ad soyad, Kimlik No, 

personelin bilgisi girilerek, listede seçili hale gelmesi sağlanabilmektedir. Bu fonksiyon 

ile çalışmaktadır. 

4 numaralı alanda, 6 numaralı

alandan seçilen ve çalışma takvimi oluşturula

Çalışma Takvimi 
 formu, Çalışma Takvimi formudur.  Bu form

amacıyla kullanılmaktadır. 

 Şekil 43. Çalışma Takvimi Formu 

Çalışma Takvimi formunda; 

çalışma takvimi oluşturulacak personelin ya da personellerin seçilebilmesi i

gerekli sorgu kriterleri yer almaktadır. Sorgula düğmesi yardımıyla 

sorgulama panelinde girilen kriterlere uygun,

 seçeneği ile görüntülenen bütün personellerin

Ad soyad, Kimlik No, Sicil No bilgilerinden, herhangi biri bilinen bir 

listede seçili hale gelmesi sağlanabilmektedir. Bu fonksiyon 

numaralı alanda bulunan Hesapla düğmesine tıklay

çalışma takvimi oluşturulacak, personel listesi görüntülenmektedir.
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Bu form, personelin çalışma 

 

da personellerin seçilebilmesi için 

 sorgulama işlemi 

, personel listesi 

seçeneği ile görüntülenen bütün personellerin, seçim işlemi 

herhangi biri bilinen bir 

listede seçili hale gelmesi sağlanabilmektedir. Bu fonksiyon enter tuşu 

yarak, 2 numaralı 

personel listesi görüntülenmektedir. 
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5 numaralı alanda, seçilen tarihe ait başlangıç saati, bitiş saati, bakılabilecek maksimum hasta 

sayısı ve görev birim bilgileri girilerek,  4 numaralı alanda, seçilen personellerin çalışma takvimi 

oluşturulmaktadır. 

6 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır. Kayıt Getir düğmesine tıklayarak, 2 

numaralı alanda seçilen personellerin, daha önceden oluşturulan çalışma takvimleri 

görüntülenebilmektedir. Kaydet düğmesi yardımıyla ilgili işlemler, kayıt altına alınmaktadır.  

Đpucu:  

6 numaralı alanda bulunan 

Hesapla düğmesi, seçilen 

personele ait, boş bir çalışma 

takvimi oluşturmak için 

kullanılmaktadır. 



BÖLÜM. 2 – EK BĐLGĐ GĐRĐŞĐ
Personel  Yönetim Sisteminin ikinci

personel yakını tanımlamadan, personel sicil, eğitim ve icra takibine, terfi bilgileri ve sorgulama

kadar tüm işlemleri gerçekleştirmeyi

Ek Bilgi Girişi menüsü kendi içerisinde 

     

Şekil 

 

 

 

Şimdi Ek Bilgi Girişi menüsünde bulunan formların işleyişini inceleyelim

  

Personel Eğitim 
Takibi

Personel Sicil 
Takibi

Personel 
Raporları

Sorgulama

EK BĐLGĐ GĐRĐŞĐ MENÜSÜ 
ikinci menüsü Ek Bilgi Girişi menüsüdür. Ek Bilgi Girişi

personel yakını tanımlamadan, personel sicil, eğitim ve icra takibine, terfi bilgileri ve sorgulama

kadar tüm işlemleri gerçekleştirmeyi sağlayan formlar bulunmaktadır. 

kendi içerisinde Şekil 44.’de görüntülendiği gibi 10 formdan oluşmaktadır.

Şekil 44. Ek Bilgi Girişi Menüsü Form Hiyerarşisi 

menüsünde bulunan formların işleyişini inceleyelim: 

 

EK BİLGİ GİRİŞİ 
ALT MENÜLERİ

Personel 
Yakını 

Tanımlama

İcra Takibi

Komisyon 
Durumu 

Tanımlama

Durumu

Terfi Bilgileri 
Tanımlama

Eğitim Bilgi 
Girişi

Personel Eğitim 
Takibi

Sorgulama
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Ek Bilgi Girişi menüsünde; 

personel yakını tanımlamadan, personel sicil, eğitim ve icra takibine, terfi bilgileri ve sorgulamaya 

formdan oluşmaktadır. 

 

Komisyon 
Durumu 

Tanımlama

Kefalet 
Durumu
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1) Personel Yakını Tanımlama 
Ek Bilgi Girişi menüsünün ilk formu, Personel Yakını Tanımlama formudur. Bu form, personelin 

eş, çocuk bilgileri ve aile yardımı, asgari gelir indirimi için eş gelir durumu bilgilerini, sisteme 

tanımlama amacıyla kullanılmaktadır. 

 

Şekil 45. Personel Yakını Tanımlama Formu 

Şekil 45.’de görüntülenen Personel Yakını Tanımlama formunda ; 

1 numaralı alanda, kendisi yada yakını tanımlanacak, personel bilgileri görüntülenmektedir.  

2 numaralı alanda, tanımlanacak yakının bilgi girişi yapılmaktadır.  Personelin kendisi 

tanımlanıyorsa bordro hesaplarında kullanılmak üzere aile yardımı alıp almadığı,  4 numaralı 

alanda bulunan,  aile yardımı alıyor mu? seçeneğiyle belirtilmelidir. Benzer durum, eş 

tanımlamalarında da mevcuttur. Asgari geçim indirimi için eş gelir durumu belirtilmelidir. Bordro 

hesaplamalarında, asgari geçim indiriminin doğru hesaplanabilmesi  için çocuk tanımlamalarında, 

doğum tarihleri ve öğrenime devam edip etmedikleri belirtilmelidir.  

3 numaralı alanda , tanımlanan personel yakını listesi görüntülenmektedir. 

4 numaralı alanda, personelin küçük ve büyük çocuk sayısı bilgileri görüntülenmektedir. 6 

yaşından küçük çocuklar, “küçük çocuk sayısı” alanında görüntülenmektedir. 

5 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  
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2) Đcra Takibi 

Ek Bilgi Girişi menüsünün ikinci formu, Đcra Takibi formudur. Bu form; yeni bir istem numarasıyla 

hasta bilgilerini girerek, hastaya ürün/tetkik istemini gerçekleştirmek için kullanılmaktadır.  

 

 

Şekil 46. Đcra Takibi Formu 

Şekil 46.’de görüntülenen Đcra Takibi formunda;  

1 numaralı alanda, icra takibi yapılacak personel bilgileri görüntülenmektedir. 

2 numaralı alanda, icra genel bilgileri görüntülenmektedir. Đcra dairesi tanımlamaları, bu alan 

üzerinden yapılabilmektedir.  

3 numaralı alanda , bordro hesaplamalarında icra ödemelerinin yapılabilmesi için detay 

tanımlamalar yapılmaktadır. Sisteme tanımlı bordrolar ve bu bordrolardan kesintinin nasıl 

yapılacağı belirtilmelidir. Bu tanımlama için seçilen bordro üzerinden kesintinin yapılabilmesi için 

oran yada tutar belirtilmelidir. Biden fazla bordrodan, icra kesintisi yapılabilmektedir.  

4 numaralı alanda, ilgili personel için tanımlanmış olan icra takip bilgileri listelenmektedir.  

5 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  
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3)  Komisyon Durumu Tanımlama 
Ek Bilgi Girişi menüsünün üçüncü formu, Komisyon Durumu Tanımlama formudur. Bu form, 

kurumda oluşturulan komisyonlar ve bu komisyonlara ait üyelerin, tanımlanması amacıyla 

kullanılmaktadır. 

 
Şekil 47. Komisyon Durumu Tanımlama 

Şekil 47.’de görüntülenen Komisyon Durumu Tanımlama formunda;  

1 numaralı alanda, komisyon grubu ve komisyon adı tanımlamaları yapılmaktadır. Komisyon 

Grubu listesinde, istenilen seçenek tanımlı değil ise   simgesine tıklayarak, yeni bir 

komisyon grubu tanımlama işlemi gerçekleştirilebilmektedir. 

2 numaralı alanda, komisyonu oluşturacak asil ve yedek üyelerin giriş işlemleri yapılmaktadır. 

Sicil no alanından, personel sicil no girilerek, üye türü seçimi yapılmaktadır. Ekle düğmesi 

yardımıyla personel seçim işlemi gerçekleştirilmektedir. Komisyon başlangıç ve bitiş tarihi, bu 

alandan girilebilmektedir.  

3 numaralı alanda, tanımlı komisyon listesi görüntülenmektedir. 

4 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.       
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4) Kefalet Durumu Formu 

Ek Bilgi Girişi menüsünün dördüncü formu, Kefalet Durumu formudur. Bu form, kafaleti olan 

personelin kesinti tutarı, kefalet başlangıç ve bitiş tarihi girilerek, bordro hesaplama formunda; 

girilmiş olan yıl ve aya göre hesaplama yapılabilmesi için kullanılmaktadır.  

 

Şekil 48. Kefalet Durumu Formu 

Şekil 48.’de görüntülenen Kefalet Durumu formunda;  

1 numaralı alanda, kefalet durumu belirtilecek personel bilgileri 

girilmektedir. 

2 numaralı alanda, kefalet başlangıç ve bitiş tarihleri girilmektedir. 

Personele ait kefalet listesi de yine bu alan üzerinde 

görüntülenmektedir.  

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.       

 

  

Bilgi: 

Kefalet Durumu formu ilk 

açıldığında, 2 numaralı 

alanda, kefaleti olan tüm 

personel listesi 

görüntülenmektedir.  
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5) Terfi Bilgileri Tanımlama 

Ek Bilgi Girişi menüsünün beşinci formu, Terfi Bilgileri Tanımlama formudur. Personelin 

gelecekteki terfi durumları, bu alan üzerinden tanımlanmaktadır.  

 

Şekil 49. Terfi Bilgileri Tanımlama Formu 

Şekil 49.’da görüntülenen Terfi Bilgileri Tanımlama formunda;  

1 numaralı alanda, terfi tanımlaması yapılacak, personel bilgileri görüntülenmektedir.  

2 numaralı alanda, terfi detay bilgileri görüntülenmektedir. Personelin yeni derece ve kademesi 

girilerek, terfinin gerçekleşeceği tarihte ki yeni hizmet ay ve yıl değerleri belirtilmelidir.  Bu alan, 

kişinin terfi ettiği tarihte, kurumda ki toplam çalışma süresi bilgisidir. Terfi tarihi ve kayıt başlangıç 

tarihi bilgileri girilmelidir. 

3 numaralı alanda, personel terfi bilgileri listesi görüntülenmektedir. 

4 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.       
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6) Eğitim Bilgi Girişi 

Ek Bilgi Girişi menüsünün altıncı formu Eğitim Bilgi Girişi formudur.  Bu form, hastaneiçi eğitim 

seminer vb. etkinliklerin oluşturulması ve bu etkinliklere hastaneiçi personel listesinin atanması 

amacıyla kullanılmaktadır. 

  

Şekil 50. Eğitim Bilgi Girişi  

Şekil 50.’de görüntülenen Eğitim Bilgi Girişi formunda;  

1 numaralı alanda, yeni butonuna tıklanarak yeni bir eğitim bilgi girişi yapılmaktadır.  Eğitim 

grup Kodu tanımlamalarında etkinlikler için genel tanımlamalar yapılabilmektedir. Eğitim Detay 

Kodu ise Eğitim Grup Koduna bağlı detay tanımlamalardır.  

2 numaralı alanda, eğitime katılacak personel listesi oluşturulmaktadır. Sicil numarası girilen 

personel listeye ekle yada  listeden çıkar butonlarıyla eğitime katılım durumu belirtilmiş 

durumdadır. 

3 numaralı alanda, tanımlanan eğitime katılacak personel listesi görüntülenmektedir. 

4 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.       
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7) Personel Eğitim Takibi 

Ek Bilgi Girişi menüsünün yedinci formu Personel Eğitim Takibi formudur. Kurum etkinlikleriyle 

ilgili sorgulamaların yapıldığı formdur.  

 

Şekil 51. Personel Eğitim Takibi Formu 

Şekil 51.’de görüntülenen Personel Eğitim Takibi formunda;  

1 numaralı alanda, sorgu kriterleri bulunmaktadır. Sicil no, eğitim no, grup kodu, detay kodu ve 

tarih bazında sorgulama yapılabilmektedir.  

2 numaralı alanda, sorgu sonucu liste görüntülenmektedir.  

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır. Raporla butonuna tıklanarak sorgu sonucu 

oluşan eğitim raporu görüntülenebilmektedir.      

 

Şekil 52. Personel Eğitim Takibi Raporu 
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8) Personel Sicil Takibi 

Ek Bilgi Girişi menüsünün sekizinci formu Personel Sicil Takibi formudur. Personele ait sicil puan 

ve cezaların takibinin yapıldığı formdur.  

 

Şekil 53. Personel Sicil Takibi Formu 

Şekil 53.’de görüntülenen Personel Sicil Takibi formunda;  

1 numaralı alanda, sicil takibi yapılacak personel bilgileri görüntülenmektedir. 

2 numaralı alanda, Sicil Puanı, Sicil Cezası sekmeleri bulunmaktadır. 

Sicil Puanı sekmesinde, personele ait yıl bazında sicil puanı girilmektedir. Ekle butonuyla işlem 

kaydı gerçekleştirilmektedir.  

Şekil 54.de görüntülenen Sicil Cezası sekmesi, personel sicil cezalarının tanımlanması için 

kullanılmaktadır. 
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Şekil 54. Sicil Cezası Sekmesi 

1 numaralı alanda, sicil cezası detay bilgi girişi yapılmaktadır. Ceza kodu tanımlaması  

simgesine tıklanarak yapılabilmektedir. 

2 numaralı alanda, personele ait sicil ceza listesi görüntülenmektedir. 

 

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  

  



S a y f a  | 42 

 

9) Sorgulama 

Ek Bilgi Girişi menüsünün dokuzuncu  formu, Sorgulama formudur. Personelle ilgili kadro 

hareketleri ve izin hareketleri sorguları, bu form üzerinden yapılmaktadır.  

 

Şekil 55. Sorgulama Formu  

Şekil 55.’de görüntülenen Sorgulama formunda;  

1 numaralı alanda, kadro hareketleri ve izin hareketleri bazında, sorgu kriterleri bulunmaktadır.  

Kadro Hareketleri bazında sorgulama yapmak için ilgili kriterler seçilip, Sorgula düğmesine 

tıklayarak, sorgulama işlemi gerçekleştirilmektedir. 

Đzin hareketleri sorgulamada; Đzin Tarih Aralığı, Đzin Günü, Đzin Başlangıç/Bitiş, Đzin Đki Tarih 

Aralığı seçenekleri bulunmaktadır.  

Đzin tarih aralığı seçeneğinde, sadece ilk alana tarih girilerek sorgulama yapılırsa, girilen tarihten 

sonra ki bütün izin kullanan personel listesi görüntülenir. Aynı şekilde, sadece ikinci alana tarih 

girilerek sorgulama yapıldığında, girilen tarihten önce ki bütün izin kullanan personel listesi 

görüntülenir. Đki alana birden tarih girilerek sorgulama yapıldığında, o tarih aralığında izinli olan 

personel listesi görüntülenmektedir. 

Đzin günü seçeneğinde, girilen tarihte izinli olan personel listesi görüntülenmektedir. 
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Đzin Başlangıç/Bitiş seçeneğinde, ilk alana tarih girilerek sorgulama yapılırsa izin başlangıcı 

yazılan tarihte olan, personel listesi görüntülenmektedir. Đkinci alana tarih girilerek sorgulama 

yapılırsa izin bitişi o tarihte olan personel listesi görüntülenmektedir. Đki alana birden tarih 

girilerek sorgulama yapıldığında, izin başlangıç ve bitiş tarihi, girilen kriterlere uygun  personel 

listesi görüntülenmektedir. 

Đzin iki tarih aralığı seçeneğinde, girilen tarih aralığında izinli olan personel listesi 

görüntülenmektedir. 

2 numaralı alanda, sorgu sonucu oluşan personel listesi görüntülenmektedir. 

3 numaralı alanda, işlem düğmeleri yer almaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


