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DAYANIKSIZ MALLAR ĐÇĐN GARANTĐ TAKĐBĐ VE ĐZLENEBĐLĐRLĐK 
 

 

 Versiyon : 3.6.8.x ve üstü  
 

 İlgili Programlar : Yakamoz ve üstü tüm ticari paketler, Bumerang  
 

 Tarih : 31.08.2009 
 

 Doküman Seviyesi (1 – 5)  : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) 
 
 

 

 

GĐRĐŞ 
 
 

PARALOG® Ticari yazılım paketlerinde garanti takibi yapılabilmesi amacıyla yeni bir düzene geçilmiştir. Bu 

yeni düzende stoklar, dayanıklı ya da dayanıksız olma durumuna göre farklı biçimlerde takip edilecektir.  

 

Garanti durumu ve izlenebilirlik açısından dayanıklı ve dayanıksız mallar için farklı yöntemlerin kullanılması 

gerekmektedir. Bu nedenle her iki türden mallar için ayrı bilgi giriş yöntemleri ve sorgulama adımları sağlanmıştır.  

 

Bu yazı, garanti takibi yapılacak ürünlerin dayanıksız olma durumuna göre hazırlanmış olup, dayanıklı mallara 

ili şkin garanti takibi ayrı bir yazıda ele alınmıştır.  

 

Kullanım açısından son derece sade ve işlevsel olan PARALOG® ticari paketlerinde garanti takibi yapılacak 

ve yapılmayacak malların ayrımı, dayanıksız ve dayanıklı mallara göre farklı takip şekilleri ve söz konusu malların 

durumlarıyla ilgili çeşitli izlenebilirlik raporları bu yazının konusunu oluşturmaktadır.  

 

UYARI  

 
PARALOG®  ticari paketlerinin eski sürümlerinde tek tip garanti takibi özelliği kullanılmaktaydı. Stoklara 

ili şkin garanti takibi kavramı 3.6.8.x sürümlerinden itibaren dayanıklı ve dayanıksız mallar için tümüyle ayrılmış ve bu 

durum kullanıcılar açısından da önemli ölçüde rahatlık sağlamıştır.  

 

Bu yazıda sözü geçen kavramların sahip olduğunuz programlarda geçerli olabilmesi için yazılım destek 

hizmeti aldığınız iş ortağımızla irtibat kurunuz. Garanti takibi, Lot No ve Seri No gibi stok ek özelliklerinin devreye 

alınmasını gerektirir. Mevcut lisansınızın bu ek özellikleri kullanmanıza yeterli olup olmadığı hususunda danışınız.  

 

 
NOT: Garanti takibi yapılabilmesi için “Đleri Stok Đşlemleri” modülüne ait anahtar girişinin yapılması gereklidir. 
Programınızda garanti takibi düzeneği oluşturmak üzere yazılım destek hizmeti aldığınız iş ortağımız ile 
görüşünüz. 
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GENEL BĐLGĐLER 
 

Derece Yazılım tarafında geliştirilen PARALOG®  Serisi ticari paketlerde garanti takibi, iki yöntemle yapılır. Stokun 

türü, yapısal özellikleri, miatlı olup olmadığı gibi unsurlara bağlı olarak dayanıksız mallar için garanti takibi özelliği 

devreye alınabilir. Bununla birlikte yasal zorunluluk, satış sonrası garanti gibi ürün satışından itibaren garanti başlangıç 

tarihinin verildiği ve sistemde takip edildiği dayanıklı mallar için de farklı bir garanti takip sistemi oluşturulmuştur.  

 
NOT: Garanti takibi zorunlu olarak işletilen bir düzenek değildir. Devreye alınsa dahi bazı stoklar için garanti 
takibi yapılmayabilir.  
 

Her iki garanti takip sistemi de birbirinden ayrı olarak ya da bir arada kullanılabilmektedir. Ancak sistemde tanımlı ya 

da yeni tanımlanacak olan stok kartlarının her biri için garanti durum tiplerinden yalnızca biri seçilebilir ve kullanılabilir.  

 

 

GARANTİ DURUM ÇEŞİTLERİ VE STOK HAREKETLERİYLE İLİŞKİSİ 
 

Herhangi bir stokla ilgili aşağıda belirtilen garanti durumlarından biri geçerlidir:  

- Garantisiz (Garanti süresinin önemi yok. Garanti takip raporlarında gözükmez.) 

- Garantili ve Dayanıksız (Üretim tarihi ve son kullanma tarihi önemlidir. Üretim veya alım sırasında belirtilir.) 

- Garantili ve Dayanıklı (Satış tarihinden itibaren garanti başlar. Satış sonrası verilen garanti takip edilir.) 

Söz konusu garanti durum çeşitleri stok tanımlama ekranında “Diğer” sekmesi altından yapılacak seçimle belirlenir.  

 

 

GARANTİ TAKİBİ SIRASINDA KULLANILAN STOK EK ÖZELLİKLERİ 
 

Dayanıksız Stoklar İçin Garanti Takibi  (Stok Kodu + LOT No ile takip) 
 

Dayanıksız stoklar için garanti takibi yapılırken LOT numarasına ihtiyaç duyulur.  

 

Aynı LOT numarasına sahip stokların tümünün garanti bitiş süreleri ve tarihleri aynıdır. Aynı stok koduna sahip olan 

fakat farklı tarihlerde üretilmiş her küme(üreticisi tarafından verilmiş bir Lot numarası olmasa dahi) sistemde tanımlanacak 

olan farklı bir LOT numarası oluşturularak izlenir.  

 

Garanti tarih ataması stok alım işlemi sırasında yapılır. Aynı LOT numarasıyla gelen diğer mallar için yeniden garanti 

tarihi girilmesi gerekmez.  

 

Buna göre aynı stok koduna sahip mallardan garanti tarihleri farklı olanları izlemek için Stok kodu içinde Lot numarası 

kırılmalı raporlar alınabilir. Bu ve benzeri rapor çeşitlerine yazının ilerleyen bölümlerinde yer verilmiştir.  

 

Dayanıklı Stoklar İçin Garanti Takibi  (Stok Kodu + Seri No ile takip) 
 

Dayanıklı stoklar için satış sonrası garanti takibi yapılırken Seri numarasına ihtiyaç duyulur.  

 

Stok çıkış işlemi sırasında dayanıklı mallar için seri numarası bulunanlara otomatik olarak garanti başlangıç tarihi 

ataması yapılır. Satış sonrasında yapılacak sorgulamalarda aynı stok kodu fakat farklı seri numarasına sahip malların 

satışının yapıldığı tarihten başlayarak garanti sürelerinin izlenebildiği görülür.  

 

Garanti tarih ataması, stok satışı sırasında yapılır. Kullanıcının her bir stok için tek tek garanti başlangıç tarihi vermesine 

gerek yoktur. Bu işlem PARALOG®   tarafından yerine getirilir.  

 

Seri numaraları arasında herhangi bir düzen ya da sıralama olmayabilir. Ancak aynı stok koduna ait her bir seri 

numarasının tek olacağı varsayılmıştır. (Aynı seri numarası farklı bir stok için de kullanılmış olabilir, engel oluşturmaz). Buna 
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göre aynı stokun farklı seri numaralı elemanlarının her birine ait garanti başlangıç ve bitiş tarihleri sistemde 

tutulacaktır.  

 

Stok Tanım Ekranında Garanti Süresi 
 

Garanti takibi devreye alındığında, garantisiz mallar dışındaki her bir stok için garanti süresi belirtilir. Bu süre gün 

bazında verilecektir ve garanti süresi en az 1 gün olabilir.  

 
NOT: Dayanıklı veya dayanıksız olsun, garantili olduğu belirtilmiş herhangi bir stok için süre 0 (sıfır) gün olamaz!  

 
 
ÖZET 
 

Stoklarda garanti takibi parametrik bir özelliktir. Stok/Parametreler/Stok Genel Parametreleri adımı “Diğer” 

sekmesinde bulunan Stoklarda Dayanıksız Mal Garanti Durumu kullanılır seçeneği ile birlikte “Ek Özellikler” sekmesi 

LOT Numarası kullanılır seçimleri işaretlenir. Menü tazelemesi yapılır. 

 

Garanti tarih atamaları alım işlemleri sırasında gerçekleşmektedir. İlgili malın stok kodu + lot numarası girildiğinde ilgili 

alım fişi kaydedilirken her bir stok kodu + lot numarası ikilisi için kullanıcıya garanti başlangıç tarihleri sorulur ve bu 

bilgiler program tarafından otomatik olarak saklanır. Malın alım tarihi yerine üretildiği tarih garanti başlangıç tarihi 

olarak kabul edilir.  

 

Alım Satış yapan bir işletme aldığı mallar üzerinde yazılı bulunan LOT numaralarını sisteme kaydederek bu mallar için 

garanti başlangıç tarihini girer. Eğer üretici firma böyle bir LOT numarası sağlamıyor sadece garanti bitiş tarihi gibi bir 

bilgi veriyorsa bu durumda fişi giren kullanıcı, kendi oluşturduğu yeni bir LOT numarası ile ilgili mala ait garanti tarihi 

bilgisini girer.  

 

Garanti başlangıç tarihi, dayanıksız malın üretildiği tarihtir. Garanti bitiş tarihi ise bu malın üzerinde yazılı bulunan son 

kullanma tarihi olup kullanıcı, kayıt sırasında bu bilgilerden hangisi sağlanıyor ise girer ve diğer tarih program 

tarafından otomatik olarak hesaplanır.  

 

Dayanıksız mal üretimi yapan işletmelerde ise ilgili malın LOT numarasının üretim aşamasında verilebileceği bir 

düzenek sağlanmıştır. Üretilen malların LOT numaralarının ne olacağı bilgisi kullanıcı tarafından girilir ve bu stok 

kodları ve lot numaraları için ilgili üretim fişinin tarihi garanti başlangıç tarihi olarak kabul edilir.  

 

Yapılacak sorgulamalarda mevcut stoklar arasında hangi stok kodu ve LOT numarası için garanti başlangıcı nedir ve 

garanti bitimine ne kadar süre kaldığı türünden bilgilere ulaşılır.  

 

Alım/Satım yapan bir firma alım faturasıyla girişini yaptığı dayanıklı mallara ait seri numaralarını satış sırasında son 

stoktan seçim yöntemi ile çağırabilir ve bu seri numaralı ürünlerin garantisini takip edebilir.  

 

İzlenebilirlik ve stok sorgulamalarında kullanmak amacıyla Seri No Sorgulaması, Dayanıklı Mallar Garanti Listesi  
gibi adımlar geliştirilmiştir. Bunlara ek olarak Seri No Ek Hareketleri adı verilen yeni bir kavram tasarlanmış ve satışı 

tamamlanmış ürünler için garanti süresi devam ediyorken gerçekleşen çeşitli bakım, onarım, kalibrasyon, parça 

değişimi, yeniden dolum vb. türden hizmetlerin ayrıca işlenebileceği bir düzenek sağlanmıştır.  

 

Yıl içinde oluşan satış hareketleri ve buna ek olarak girilen hizmet bilgilerinin de sonraki yıllara devredilmesi sağlanarak 

kullanıcının her defasında eski yıllara ait şirket veritabanına dönüş yapma gereksinimi ortadan kaldırılmıştır. Dayanıklı 

mallara ait garanti bilgileri sonraki yıllara da devredilir.  

 

Garanti takibi ile ilgili stok raporlarına çeşitli ek sahalar konulmuş ve son stok raporları arasında bu bilgilerin de 

görüntülenmesine olanak tanınmıştır.  

 

Stok hareketlerini girmeksizin sadece garanti takibi amacıyla gerekli bilgilerin Excel’den yüklenmesini sağlayacak hızlı 

bilgi giriş adımları geliştirilmiş ve geçmiş yıllarda satışı yapılmış ürünlere ilişkin sadece garanti takibi amacıyla gerek 

duyulabilecek verilerin topluca işlenmesi sağlanmıştır.  
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HIZLI TUR 
 

GARANTİ TAKİBİNİ KULLANIMA AÇMAK  
 

Stok Genel Parametreleri Tanımı ekranından hangi garanti takip şekli kullanılacağı belirlenir.  

 

 

 
 
 
 
 

 
Diğer ve Ek Özellikler sekmelerinden gerekli parametreler aşağıda belirtildiği gibi işaretlenir. Stoklar için garanti takibi, 

ürünlerin dayanıklı olup olmadığına göre iki farklı şekilde yapılabilir. Her iki yöntemin bir arada kullanılması da 

mümkündür.  

 

DAYANIKSIZ MALLARIN GARANTİ TAKİBİ İÇİN PARAMETRELER 
 

 
 

Yapılan bu işaretleme yeterli değildir. Dayanıksız Mallar için garanti durumu izlenecek ise Ek özellikler sayfasına 

geçilmeli ve orada bulunan Lot Numarası seçeneği de kullanıma açılmalıdır.  

 

 

 

KISA BİLGİ  

 

Lot Numarası, üretim işlemlerini kullanan işletmelerin yakından tanıdığı ve sıkça kullandığı bir ek özelliktir. Lot 

numarası sahası devreye alınırken ihtiyaca göre adı değiştirilebilmekte ve kullanıcı tarafından farklı bir isim altında da 

kullanılabilmektedir.  

 

Lot numarası hangi sebeple olursa olsun daha önce kullanıma açılmış ise bu durumda yalnızca Stoklarda “Dayanıksız 

Mal Garanti Durumu” kullanılır seçiminin işaretlenmesi yeterlidir. Adı değiştirilerek kullanılıyor olsa dahi Lot No sahası 

açık ise yeterli olacaktır.  

 

 

 
NOT: Kullanıcı tarafından Lot No sahası için farklı bir isim tercih edilmiş olsa da yazıda ilgili saha için Lot No adı 
kullanılacaktır. Garanti takibi için söz konusu sahanın adını Lot No olarak çevirmeye gerek yoktur.  
 

Stok  

Parametreler 

Stok Genel Parametreleri 
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Parametre değişikliği menü adımlarının tazelenmesini gerektirir.  

 

İlgili parametre düzenlemesi yapılır ve program yeniden başlatılırsa, aşağıda belirtilen değişiklikler oluşur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menü tazeleme işlemi sonrasında resimde de görüleceği gibi Stok 

menüsü altında Sorgulamalar adında yeni bir grup oluşur.  

 

Hangi garanti tiplerinin kullanılacağı belirtilmiş ise buna uygun 

adımlar otomatik olarak açılır. Kullanıcının ayrıca bir işlem yapması 

gerekmez.  

 

 

Yukarıda görülen menü adımları dışında stok tanım ekranında garanti tipi ve süresini belirtmek üzere yeni sahalar 

geldiği görülecektir. (Aşağıda bu sahalar ve kullanım biçimleri açıklanmaktadır.)  

 

Bu değişikliklere ek olarak çeşitli fiş giriş ekranlarında grid sahasında kolonlar arasına Lot No ve Seri No gibi yeni 

kolonların eklendiği görülür. (Seri No kolonu, dayanıklı mallar için kullanılmaktadır. Sadece dayanıksız mallar için takip 

yapılıyor ise seri no kolonuna ihtiyaç duyulmaz.) 

 

Ayrıca çeşitli stok raporlarında garanti durumu ile ilgili Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi, Garanti Süresi, Lot No, Seri No 

gibi yeni seçim sahaları oluşur. Bu sahalar aynı zamanda raporlara eklenebilir sahalar listesinde de yer alır.  

 
NOT: Garanti takibi devreye alındıktan sonra ilgili stok raporlarında yeni tanımlamalar yapılmalı ve garanti 
durumuyla ilgili raporda görünmesi istenen sahalar ayrıca eklenmeli ve bu yeni tanımlanmış raporlar ileride 
kullanılmak üzere saklanmalıdır. PARALOG®  kullanıcılara yeni rapor tanımı oluşturmayacaktır.  
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STOK TANIM EKRANINDA GARANTİ DURUMUNU BELİRTME 
 

 
 

Garanti ve Süre sahaları her iki garanti takip yöntemi için de ek saha olarak ekrana gelir. Fakat Seri No Kullanılır 

seçeneği yalnızca dayanıklı mallar için garanti takibi açılmışsa (ya da seri no kullanımı seçilmişse) ekrana gelecektir.  

 

Garanti seçenekleri şöyledir: 

- Garantisiz  

- Garantili Dayanıksız 

- Garantili Dayanıklı 

 

GARANTİLİ DAYANIKSIZ  
 

Son kullanma tarihi bulunan veya belli bir süre sonunda kullanılamaz duruma gelebilen stoklar için geliştirilmiş olan 

garanti takip yöntemidir. Bu tür stoklar için alım sırasında garanti başlangıç tarihi ve garanti süresi gün bazında verilir. 

Garanti süresinin dolup dolmadığı sorgulamayla görülebilir.   
 
Garantili dayanıksız mallar için takip işlemi LOT numarası bazında yapılır. Seri numarası dayanıksız stoklar için gerekli 

olmasa da ek bilgi olarak kullanılmasında bir sakınca yoktur.  

 

 

 

 

Stok tanımında Garanti tipi Garantili Dayanıksız 

olarak belirtilir. Süre sahasına ise stokun üretiminden 

itibaren kaç gün içinde kullanılabileceği yazılır.  

 

Eğer ürünün hangi tarihte üretildiği bilinmiyor fakat 

son kullanma tarihi biliniyorsa örneğin 4 yıl gibi bir 

süre yazılarak (1460 gün yerine artık yıl da düşünülerek 

365,25 x 4 = 1461 gün yazılması önerilir) takip 

işlemlerinde kullanılabilir.  

 

Dayanıksız malların hangi tarihte üretildiğiyle birlikte kullanım süresinin hangi tarihte sona ereceği de son derece 

önemlidir ve takip edilmesi gerekir. Sorgulamalar sırasında ilgili stokun belirtilen Lot numarası için kalan garanti 

süresine bakılmalı ve bu bilgi ışığında ilgili stokun tüketimi ya da elden çıkarılmasıyla ilgili planlama yapılmalıdır.  

 
PARALOG® , dayanıksız mallar için garanti takibinde ürüne ait raf ömrünü esas alır ve kullanıcıdan stok tanımında 

süre olarak raf ömrünü girmesini bekler. Bazı malların ambalajı açıldıktan sonra, raf ömrü cinsinden girilen süreden çok 

daha kısa bir zaman dilimi içinde tüketilmesi gerekiyor olabilir. Bu türden malların garanti takibi tek bir süre kontrolü 

ile yapılamaz. Bu türden stoklar, ambalajın açılmasından sonra yeni bir kod altında takip edilmelidir.  
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STOK ALIM İŞLEMLERİ SIRASINDA GARANTİ DURUMU  
 

Stok giriş işlemleri sırasında her bir stok için tek tek garanti tarihi verilmez. Bunun yerine Stok Kodu + Lot No bilgisine 

göre garanti tarihi ataması yapılır. Bir stok için farklı lot numaraları farklı üretim tarihlerini temsil eder. Bu nedenle aynı 

tarihte üretilmiş her bir stok için tek tek üretim tarihi girilmesi yerine hepsine aynı lot numarası verilir ve fiş kayıt 

sırasında bu lot numarası için geçerli olan üretim tarihi veya son kullanma tarihi bilgisi belirtilir.  

 

 Bazı durumlarda üretici firma tarafından herhangi bir lot numarası ya da lot numarası olarak kullanılabilecek bir bilgi 

sağlanmıyor olabilir. Bu durumda alım işlemini yapan firma, aynı stok koduna sahip mallardan farklı tarihlerde 

üretilmiş olan her parti için yeni bir lot numarası girmeli ve girilen bu lot numarası aynı stok kodu için daha önce 

kullanılmamış olmalıdır. (Girilecek Lot No kullanıcının ihtiyacına göre ve yukarıda belirtilen kurala göre verilmelidir.) 

 

Bir lot numarası ve stok kodu için daha önce garanti tarihi verilmiş ise bu tanımlama sonrasında aynı stok kodu ve lot 

numarasıyla yapılacak girişlerde yeniden tarih sorulmaz. Önceden girilmiş tarih bilgisinin aynı lot numarasıyla ve aynı 

stok kodu ile girilen yeni mallar için de geçerli olacağı kabul edilir.  

 

Aşağıdaki fiş giriş ekranları, stok alımları sırasında stok kodu ile beraber lot numarası da belirtilmişse garanti bilgisinin 

sorulmasına neden olur: 

 

- Stok Girişi (Normal) 

- Stok Devir Fişleri  

- Alım Fiş Giriş Ekranları 

 
Dayanıksız stoklar için üretim tarihi bilinmiyorsa, son kullanma tarihinden ve garanti süresinden yola çıkılarak üretim 

tarihi tespit edilebilir. 

 

STOK KABULÜ VE DAYANIKSIZ ÜRÜN GARANTİ TAKİBİ 
 

Alım faturası, alım irsaliyesi gibi stoklara giriş yapmayı sağlayan fiş tipleri kullanımı sırasında grid sahada garanti tarihi 

için bir kolon verilmediği görülür. Bunun nedeni, garanti tarihi bilgisinin satıra yazılan her bir stok için tek tek sorulması 

türünden bir veri girişi yerine, Stok Kodu + Lot numarası için fiş kayıt işlemi sonunda sorulacak olmasıdır.   

 

Kullanıcı, aşağıdaki gibi bir alım faturasının girişini yapar ve kaydet butonuna basarsa program, bir sonraki ekranda ilgili 

LOT numaralarına ilişkin garanti tarihlerini sorar.  

 

 
Stok girişi tamamlanır ve dip bilgilerine geçilir.  
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Dip bilgileri kaydedildikten sonra normal alım işlemleri tamamlanır. Fakat garanti takibi açık olduğundan bu kez 

kullanıcıdan ayrıca bilgi girişi yapması beklenir. Garantili ve Dayanıksız mallar için yeni bir Lot Numarası girilmiş ise 

girilen her yeni lot numarası için ayrı ayrı olmak üzere garanti başlangıç tarihleri sorulur.  

 

 

Kullanıcı garanti başlangıç 

tarihini girdiğinde garanti bitiş 

tarihi de otomatik olarak 

hesaplanır ve ekranda 

gösterilir.   

 

Eğer garanti başlangıç tarihi 

(ilgili malın üretim tarihi) 

bilinmiyor fakat son kullanma 

tarihi biliniyorsa bu durumda son kullanma tarihi elle girilir ve sistem, garanti başlangıç tarihini otomatik olarak 

hesaplar.  

 
NOT: Hesaplama sırasında stok tanımındaki garanti süresinden yararlanılır.  
 

Resimde de görüldüğü gibi yalnızca G002 kodlu stokun L02 LOT numaralı giriş işlemi için garanti başlangıç ve bitiş 

tarihi sorulmaktadır. Diğer Lot numaraları ve stok kodları için garanti başlangıç tarihi girilmesine ihtiyaç yoktur. (Diğer 

iki stok da garantili ve dayanıksız olsaydı ve bu stoklar için sistemde daha önce tanımlanmamış lot numaraları girilseydi 

kullanıcıdan her bir stok kodu + lot numarası için ayrıca tarih girmesi istenecekti.) 

 
NOT: Alım işlemleri sırasında yalnızca garantili dayanıksız tipindeki stoklar için ve yeni bir lot numarası girilmişse 
garanti tarihi sorulacaktır. Diğer garanti tipleri ve önceden garanti tarihi belirlenmiş lot numaraları için tarih 
bilgisi istenmez! 

 

Kullanıcı garanti başlangıç 

tarihini (üretim ya da 

paketleme tarihi) girdiğinde 

garanti bitiş tarihi (son 

kullanma tarihi) otomatik 

olarak hesaplanmıştır. Bunun 

tersi de mümkündür. (S.K.T 

girilirse Ü.T. otomatik bulunur.) 

 
 
NOT: Eğer aynı stok fişte birden çok kez tekrar ediliyor ve bu tekrar eden satırların her birinde farklı lot 
numaraları girilmiş ise fiş kayıt işlemi tamamlanırken bu kez her bir farklı lot numarası için ayrı bir satır sağlanır 
ve kullanıcıdan her bir stok kodu + farklı lot numarası için garanti başlangıç ve bitiş tarihi girmesi istenir.  
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Dayanıklı mallar için garanti başlangıcı SATIŞ işlemiyle başlar ve garanti tipi olarak “Garantili (Dayanıklı)” seçeneği 

işaretlenmiş stoklar için alım fişlerinde garanti başlangıç tarihi sorulmaz.  

 

DİKKAT 

 

Girilen tarih hangisi olursa olsun sistem tarafından 

yalnızca garanti başlangıç tarihi kaydedilir. Garanti Bitiş 

Tarihi gibi bir bilgi saklanmaz. Garanti bitiş tarihi, 

stokun tanımında bulunan garanti süresine bakılarak 

program tarafından hesaplanabilen bir bilgidir ve bu 

nedenle veritabanında tutulmamaktadır.  

 

Stok tanımındaki garanti süresi her defasında 

değiştirilebilecek türden bir bilgi değildir!  Bir stok için 

yalnızca bir kez garanti süresi tanımlanır ve 

değiştirilmez.  

 

Bir malın farklı partilere ait üretimleri için değişik 

garanti süreleri söz konusu ise (x – y tarihleri arasında 
üretilenler 10 gün, s – t tarihleri arasında üretilenler 14 

gün… gibi) her bir süre için farklı stok kodları 

oluşturulmalı ve bu mallar ayrı stok kodları altında 

takip edilmelidir.  

 

Stok tanımındaki garanti süresinin değiştirilmesi, 

önceden kabul edilmiş stokların garanti bitiş tarihlerini 

de etkiler ve kullanıcının yanlış bilgi almasına neden 

olur. 

 

 

 

 

ÜRETİM İŞLEMLERİ SIRASINDA GARANTİ DURUMUNU BELİRLEME  
 

Dayanıksız bir malın üretimi sırasında otomatik olarak LOT numarası verilebilen bir düzenek oluşturulmuştur. Buna 

göre üretim fişi içerisinde LOT numarası hanesine gelinir ve üretilecek LOT numaraları belirlenir.  

 

Aşağıda formülü belirtilen ürün, garantili ve dayanıksız bir ürün olup üretim işlemi sırasında LOT numarası ataması 

yapılacaktır.  

 

 
 

Formül tanımı sırasında LOT numarası atama işlemi yapılmaz.  

 

İlgili malın üretim fişinde LOT numarasının yazılacağı bir kolon sağlanmıştır. Bu kolona bilgi girişi yapılarak üretilecek 

malların alacağı LOT numarası belirtilir.  
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Aşağıda bir üretim fişi bulunmaktadır. Üretim fişinde mamulün alacağı LOT numarası Lot No sütununa girilir.  

 

 
 

Ekran örneği verilen üretim fişinde, ilgili stok için bir LOT numarası ataması yapılmıştır. Bu lot numarasına sahip 120 

adet ürün üretilmektedir. Söz konusu ürünlerin garanti takibi bu aşamadan itibaren başlar.  

 

Kullanıcı, üretim fişinin tarihi değiştiğinde mutlaka yeni bir LOT numarasına geçer. Böylece farklı tarihlerde üretilmiş 

malların garanti bitiş tarihleri de (son kullanma tarihi) güncellenir. Aynı tarihte üretilmiş ve stok kodu aynı olan mallar 

için ihtiyaca göre farklı LOT numaraları da girilebilir. Program, her bir stok kodu ve LOT numarası ikilisi için üretim 

fişinin tarihini esas alarak garanti başlangıç bilgisini saklı tutar.  

 

 

LOT numarasıyla ilgili garanti bilgilerini görmek için  Stok/Sorgulamalar/LOT No Sorgulaması adımı kullanılır. 

 

 
 

Bu adımda, hangi malın hangi lot numarası için sorgulama yapılacağı seçilir ve sorgulama işlemi başlatılır. Yukarıdakine 

benzer biçimde üretilmiş mallara ait LOT numarası sorgulama sonuçları ekranda gösterilir. Burada hangi maldan ne 

kadar üretim yapıldığı, bu malın üretimi sırasında kullanılan hammadde, yarı mamul ve ambalajlar ve bunların 

miktarları ve ilgili stokun bu LOT numarasına ait mallarının kalan garanti süresi gibi çeşitli bilgiler sağlanır.  

 

Üretim işlemleri ile başlayan garanti bilgilerine Dayanıksız Mallar Garanti Listesi ile de ulaşılabilir. Söz konusu liste 

aşağıdaki bilgileri sağlar.  
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Bu liste, garantili ve dayanıksız mallara ait süre ve garanti bitiş tarihlerini göstermektedir. Listede aynı stok kodunun 

farklı LOT numaraları ayrı satırlar halinde gösterilir. Her bir stok kodu + LOT numarası için farklı bir garanti başlangıç 

tarihi olabilecektir. 

 

Bununla birlikte çeşitli stok raporları ve üretilmiş mallara ait alınacak raporlarda da garanti takibini sağlayan sahalar 

eklenerek ilgili malların garanti başlangıç tarihleri, kalan garanti süreleri görülebilir.  

 

Üretim işlemlerinin topluca 

yapılmasına olanak sağlayan 

Formülize Toplu Üretim adımı ile 

de LOT numarası ataması 

yapılabilmektedir.  

 

Yandaki şekilde görülen Lot No 

sütuna girilecek numara, ilgili 

malın bu fişle üretilecek tüm 

örneklerine atanır.  

 

 

 

DAYANIKSIZ MALLAR İÇİN GARANTİ DURUM SORGULAMASI 
 

 

 
 

 

Sorgulama işlemleri yazının ilerleyen bölümlerinde daha ayrıntılı olarak incelenmiştir. Burada yalnızca girilmiş olan 

garanti tarihlerinin nereden öğrenilebileceğine dair kısaca bilgi verilmiştir. 

 

 

 

 

 

Listede yalnızca dayanıksız 

mallara ait farklı lot 

numaraları için garanti 

başlangıç ve bitiş tarihleri 

bulunur.  

 

Sadece alım işlemleri değil, üretim işlemleri sırasında da garanti başlangıç tarihi ataması yapılmaktadır. Buna göre, 

üretilen malların farklı lot numaraları için de listede girişler görülecektir.  

Stok  

Sorgulamalar 

Dayanıksız Mallar Garanti Listesi 
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ÖNERİ  

 
PARALOG®  ticari yazılımlarıyla garanti takibi ilk defa kullanılacaksa ve stok alım fişlerinin yeniden girilmesi 
istenmiyorsa bu durumda garanti takibini yine de mümkün kılmak amacıyla garanti bilgilerinin toplu girişini 
sağlayan bir düzenek geliştirilmiştir. Đhtiyaç duyulması halinde geçmişe dönük takip yapmak amacıyla, 
Excel’de hazırlanmış ve garantili dayanıksız mallara ait garanti bilgilerini içeren bir liste topluca programa 
eklenebilir ve bu listedeki bilgiler programla oluşturulmuş gibi kullanılabilir. Bu konuyla ilgili ilerleyen sayfalarda 
örnek verilmiştir.   
 

 

DİĞER STOK GİRİŞ ADIMLARI VE GARANTİ TAKİBİ  
 

Alım faturası en çok kullanılan adım olması nedeniyle örnek olarak seçilmiştir. Diğer stok giriş adımlarında da benzer 

biçimde stok kodu ve lot numarasına bağlı olarak garanti başlangıç tarihi sorulacaktır.  

 

Hangi giriş yöntemi kullanılırsa kullanılsın aşağıda belirtilen kural geçerlidir ve değişmez.  

 

 

KURALLAR 

 

 

- Bir stok kodu ve bu kodla birlikte yeni bir lot numarası belirtilerek giriş yapıldığında program 
tarafından ilgili fiş kaydı tamamlanmadan garanti başlangıç tarihi mutlaka sorulur ve tarih bilgisi 
girilmeden kayıt tamamlanamaz. 

- Aynı stok için farklı satırlarda farklı lot numaraları ile giriş yapılabilir. Bu durumda diğer lot 
numaralarının her biri için de ayrı ayrı tarih girilmesi istenir.  

- Alım işlemi sırasında garanti takibi yalnızca dayanıksız mallar için yapılır. Bir stokun tanımında 
garantili ve dayanıksız olduğu belirtilmediği halde yeni bir Lot numarası ile girişi yapılıyor olsa dahi 
garanti tarihi sorulmaz.  

- Bir stok ve Lot numarası ile daha önce giriş yapılmış ve bu stok + lot no ile ikinci kez giriş işlemi 
yapılıyor ise program garanti tarihi sormayacaktır. (Bilinen stok + lot no ikilileri için yeniden tarih bilgisi 

istenmez.) 

- Daha önceden girilmiş stok kodu + lot no ikilisine ait garanti tarihi yanlış girilmiş ise söz konusu 
fişin silinmesi yeterli değildir. Alım fişi silinse dahi program, ilgili stok + lot numarasına ait garanti 
başlangıç tarihini saklamaya devam eder. Yanlış girilen garanti başlangıç tarihleri 
Stok/Sorgulamalar menü adımı altından değiştirilebilir ya da silinebilir.  

- Üretici firma farklı tarihli mallar için farklı lot numaraları sağlamıyor olsa dahi kullanıcı bu ayrım 
işlemini mutlaka yapmalı ve değişen her tarih için yeni bir lot numarası vererek çalışmalıdır.  

 

Stok giriş işlemleri sırasında kullanılabilecek adımlar şöyledir:  

 

- Stok Girişi (Normal) 

- Stok Devir Fişleri 

- Alım Sipariş  

- Alım Sipariş / Đrsaliye Dönüşümü  

- Alım Sipariş / Fatura Dönüşümü  

- Alım Đrsaliyesi 

- Alım Đrsaliye/Fatura Dönüşümü  

- Alım Faturası  

 
 
NOT: Yukarıda belirtilen alım adımlarına benzer biçimde çalışan diğer alım türleri (ithalat, ihraç kaydıyla, 
konsinye vb.) stok ve LOT numarası belirtilmiş ise dayanıksız stoklar için garanti başlangıç tarihi sorulacaktır. 
Garanti başlangıç tarihlerinin sorulması, lot numarasının belirtilmiş olmasına bağlıdır.   
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DÖNEM SONU DEVİR İŞLEMLERİ VE GARANTİ TAKİBİNİN SÜREKLİLİĞİ 
 
Yılsonu devir işlemleri sırasında, stoklara ait garanti durum bilgileri ve mevcut stok + lot numaralarının garanti 
başlangıç tarihleri de gelecek döneme aktarılır. Böylece geçmiş yıl içinde alımı yapılmış olan mallara ait 
garanti takipleri kesintisiz olarak devam eder. Stok tanımında garantili dayanıksız denilmiş fakat söz konusu 
stokun garanti süresi bir yıldan daha uzun ise bu durumda izleyen yıllarda da garanti bilgisinin takibi mümkün 
olacaktır. (Geçen yıl yapılan devirle gelmiş olan garanti bilgilerinden hala geçerli olanlar gelecek yıla da devredilir.)  
 

Devir işlemleri sırasında garanti takibiyle ilgili ayrıca bir seçim konulmamıştır. Stok tanımlarının devri yapıldığında 

garanti bilgileri de beraberinde yeni döneme devredilir. 

 

 

STOK RAPORLARI VE GARANTİ DURUM BİLGİLERİNİN İZLENMESİ 
 

Stoklarda garanti takibi açıldığında alım ve satış fişleri program tarafından yakından izlenir. Dayanıksız mallar için yeni 

bir stok kodu + lot numarası bileşimi ile giriş yapılıyorsa garanti başlangıç tarihi kullanıcıdan alınır ve saklanır. Benzer 

biçimde dayanıklı malların takibi sırasında stokun seri numarası ile satış tarihi bilgileri izlenebilirlik açısından 

saklanmaktadır.  

 

Fiş kayıt işlemleri sırasında kullanıcıdan alınan ya da program tarafından otomatik olarak saklanan bu bilgiler daha 

sonra ilgili fiş listeleri ya da fişin kendisi incelendiğinde görülemez.  

 

Örneğin bir stok kodu ve lot numarası için garanti durum bilgisinin ilk defa girildiği alım faturası sonradan 

incelendiğinde normal bir alım faturasında görülebilen bilgilerden fazlası elde edilemez ve garanti durum takibine 

ilişkin herhangi bir ek bilgiye rastlanılmaz. O halde garanti durumu nasıl izlenebilecektir? 

 

Garanti durumunun takibi için çeşitli stok raporları kullanılabileceği gibi bu amaçla oluşturulmuş menü adımlarından 

da yararlanılabilir.  

 

RAPORLAR VE GARANTİ BİLGİLERİ  
 

Aşağıda listelenen sahalar, garanti durum takibi özelliği devreye alındığında otomatik olarak program tarafından 

hizmete sokulur.  

 

 

 

 

 

Ne var ki bu sahaları da içeren hazır raporlar 

sağlanmamaktadır. Kullanıcı, söz konusu sahaları kendi 

oluşturacağı bir rapora ekleyerek kullanır.  

 

Raporlara eklenebilen bu sahalar dışında ilgili raporda gösterilebilecek verilerin sınırını belirten Seçimler ekranında da 

Garanti Tipi, Garanti Süresi, Dayanıksız Kalan Garanti Süresi gibi yeni seçim sahaları eklendiği görülür. Seri No ve Lot 
No sahaları da garanti durumuyla ilgili 

olarak seçimler ekranında yer almaktadır 

ve gerekli kısıtlamalar seri numarası aralığı 

ya da lot numarası aralığı verilerek de 

yapılabilir.  

 

Burada belirtilen rapor sahaları ve seçimler Son Stok Raporu’nda mevcuttur.  
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Son stok raporunda 

Garanti Tipi, Garanti 
süresi ve Kalan 
Garanti Süresi 
başlıklarından seçim 

yapılarak garanti 

durumuna ilişkin rapor 

sınırları belirlenir.  

 

LOT No veya Seri No 

sahalarına ait değerler 

de belirtilerek daha da 

daraltılmış sonuçlar 

elde edilebilir.  

 

 

Örnekte 27.05.2009 tarihinde üretilmiş ve 30 gün dayanıklılık süresi bulunan G002 kodlu stokun L02 lotu için 

26.06.2009 tarihine kadar (30 gün süre içinde) alınacak Son Stok Raporu’nda Kalan Garanti Süresi sahasından 

“Garantisiz veya devam eden” seçimi yapılırsa ilgili stok da raporda gösterilir.  

 

 

 

Eğer aynı stok kodunun farklı Lot 

numarası ve farklı garanti 

başlangıç tarihleri için de giriş 

yapılmış olsaydı raporda ayrıca 

gösterilecekti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aynı rapor L02 lot numarası ile girilmiş olan stokların garanti süresinin 

bittiği daha ileri bir tarihte alınacak olursa garantisi devam edenler 

arasında gösterilmez.  

 

 

Bugünün tarihinden farklı bir tarihteki son stok durumunu incelemek üzere Parametreler sekmesinden “Belirtilen 

Tarihteki Son Durum” seçeneğinden yararlanılır.  

Rapor için 28.06.2009 tarihinin baz alınacağı belirtilmiştir. Sonuç aşağıdaki gibi olur.  

 

 
 

G002 kodlu stokun L02 lot numarasıyla girilmiş olan miktarı, garanti süresi dolduğu için rapora alınmamıştır.  

 

Rapor, garantisi sona ermiş stoklar için alınacaksa Garanti Süresi sahası aşağıdaki gibi ayarlanır.  
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Raporda herhangi bir 

kısıtlama 

verilmediğinde 

(garantili/garantisiz) tüm 

kayıtlar gösterilir. 

 

 

SORGULAMALAR  
 

Aşağıda, garanti durumu devreye alındığında Stok menüsü altına eklenen Sorgulamalar menü adımları gösterilmiştir. 

(Stok parametrelerinden hangilerinin işaretlendiğine göre burada listelenen adımlardan bazıları bulunmayabilir.)  

 

Stoklara ilişkin çeşitli ek özelliklerin sorgulanabildiği menü 

adımları Sorgulamalar adı altında birleştirilmiştir.  

 

Bu adımlardan bazıları dayanıklı mallar bazıları da dayanıksız 

mallar için garanti takibi sırasında kullanılmaktadır. Sorgulama 

komutlarından olduğu halde garanti takibi ile ilgisi bulunmayan 

Har. Detay Sorgulaması gibi adımlar da bu menü altında 

görülebilir. 

 

DAYANIKSIZ MALLAR İÇİN GARANTİ LİSTESİ 
 

 

 
 

Her bir stokun farklı lot numaraları için girilmiş olan garanti tarihlerini gösterir. Garanti Başlangıç Tarihi saklanan bir 

bilgi iken Garanti Bitiş Tarihi, stok tanımında verilen süre kullanılarak hesaplanmış dolaylı bir bilgidir. 

 

 

Stok   

Sorgulamalar 

Dayanıksız Mallar için Garanti Listesi 
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Burada görülen garanti başlangıç tarihleri, aynı zamanda ilgili stokun o Lot numarasına ait kısmının hangi tarihte 

üretilmiş olduğunu gösterir. Bu tarihin üzerine garanti süresi eklendiğinde garanti bitiş tarihi ortaya çıkar. Garanti bitiş 

tarihi aynı zamanda ilgili lot numarası altında üretilmiş olan stokların son kullanma tarihidir.  

 

Diğer listelerde olduğu gibi garanti listelerinde de yeni kayıt oluşturulabilmekte, var olan kayıtlar değiştirilebilmekte, 

silme, kopyalama gibi işlemler yapılabilmektedir. Ayrıca, kullancıının isteğine göre stok kodu sıralı liste, lot numarasına 

göre sıralı olacak şekilde de düzenlenebilmektedir.  

 

 

Yeni Kayıt 
 

Bir stok kodunun belli bir LOT Numarası için henüz hareket 

kaydı gerçekleşmemiş olsa dahi (alım ya da üretim 

yapılmamış) söz konusu stok ve LOT numarası için garanti 

başlangıç tarihi girişi yapılabilir.  

Garanti başlangıç tarihi elle girildiğinde program, ilgili stok 

kodunun tanımındaki garanti süresini verilen bu tarihin 

üzerine ekler ve garanti bitiş tarihini bulur.  

 

Girilen bu Stok No + Lot No ikilisi için yapılacak stok girişleri 

sırasında ayrıca garanti başlangıç tarihi sorulmayacaktır. 

(Sistem tarafından bilinen garanti tarihleri her defasında yeniden sorulmaz.) 

 

 

 

ÖRNEK 

 

Şekilde görüldüğü gibi S002 stokunun 501216 lot numaralı 

olanları için garanti başlangıç tarihi 14.02.2009 olarak 

verilmiştir.  Stokunun tanımında “Garantili Dayanıksız” 

olduğu ve garanti süresinin de 365 gün olduğu daha önce 

tanımlandığından bu adımda garanti bitiş tarihi otomatik 

olarak hesaplanmış ve 14.02.2010 olarak bulunmuştur.  

 

 
 

Yanlış Girilmiş Olan Garanti Tarihlerinin Düzeltilmesi 
 

Stok girişleri sırasında garanti başlangıç tarihi kullanıcı tarafından yanlış girilmiş ise ya da hatalı olduğu sonradan fark 

edilmiş stok + lot no bilgileri varsa yapılacak yeni alımlarda aynı stok kodu ve Lot No için yeniden garanti başlangıç 

tarihi sorulmayacağından yapılan hata sonradan alınan stokları da etkiler.  

 

Kullanıcı, ihtiyaç durumunda Garanti Listesi’ne girerek ilgili stokun ilgili lot numarasına ait satırı bulur ve değişiklik 

yapabilir. Bu bilgi, aynı kod ve lot numarasına sahip tüm stokları etkiler.  

 

 

 

Resimde de görüleceği gibi kullanıcı yalnızca garanti 

başlangıç tarihini elle değiştirebilir. Eğer garanti süresinde 

de bir yanlışlık söz konusu ise bu değişiklik stok kartı 

tanımından yapılmalıdır. 
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Sıralamayı Değiştirmek ve Lot Numarasına Göre Arama Yapmak 
 

Liste, varsayılan olarak stok koduna göre sıralıdır. 

 

 
 

Stok koduna göre sıralı olan listede S: arama kutusuna, aranan stokun kodunun baştan birkaç karakteri ya da tamamı 

girilerek arama yapılabilir.  

 

Eğer belli bir aralıktaki stoklar görüntülensin (başı – sonu)  ya da sadece tek bir stok kodu ekranda gösterilsin (özelllik) 

türünden kısıtlamalar uygulanacaksa Seçimler bölümünden yararlanılır.  

 

Bazı durumlarda stok koduna göre sıralı bir liste yeterli değildir. Sıralama işleminin Lot numarasına göre yapılması da 

istenebilir. Sıralama işlemini değiştirerek Lot numarasına göre sıralı olması ve lot numarasına göre arama yapmak 

isteniyorsa, Seçimler menüsü altındaki parametreler sayfası kullanılır. Sıralama biçimi değiştirildiğinde aşağıdaki 

ekranda da görülebileceği gibi artık ekranın sağ üst köşesindeki arama kutucuğunun etiketi Lot No’ya göre arama 

yapıldığını belirtecek şekilde S:’den L:’ye çevrilir. (Varsayılan olarak S: stok koduna göre arama.)  

 

 
 
NOT: Silme ve kopyalama türünden işlemler ise program genelinde alışılageldiği biçimde yapılır.  
 

 

Excel’den Garanti Bilgilerini Yükleme  
 
Dayanıksız mallar için garanti takibine esas bilgiler (Stok Kodu, Lot No ve Garanti Başlangıç Tarihleri) içeren bir Excel 

çalışma kitabı ilgili listeye birkaç adımda yüklenebilir. İşlem öncesinde mutlaka yedek alınması önerilir. 

 

Bir işletmenin envanterinde bulunan garantili dayanıksız stoklar için alım faturalarını ya da alıma ilişkin hareketleri 

işlemeksizin yalnızca garanti takibine ilişkin bilgileri girmek ve takip etmek de mümkündür. Bu amaçla Dayanıksız 
Mallar Garanti Başlangıçları Listesi penceresinde bulunan Excel’den yükle komutundan yararlanılabilir.  

 

 

İşlem basamakları kısaca şöyledir:  

 

- Yüklenecek bilgilerin (stok kodu, lot no, garanti 

başlangıç tarihi) bulunduğu çalışma kitabı 
seçilir veya Dosya Adı bölümüne yazılır.  

- “Örnek göster” butonu kullanılarak, seçilen 
dosyadaki bilgilerin bir bölümü ekrana 
getirilir.  

- Başlık satırı olarak kabul edilecek ve 
alınmayacak satırların adedi belirtilir.  

- Çalışma kitabındaki sıraya uygun olarak Stok 
Kodu, Lot No ve Başlangıç Trh. sahaları 
seçilir ve “Seçilenler” bölümüne alınır.  

- Excel’den yükleme işlemi başlatılır.  
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Yükleme sonrasında, her bir stok kodu ve lot numarası için geçerli olan garanti başlangıç tarihleri veritabanına işlenmiş 

olacaktır. Sonradan yapılacak sorgulamalarda ve kontrollerde artık bu yeni stok kodları ve lot numaraları için de arama 

yapılabilir ve garanti tarihleri öğrenilebilir.  

 

 

DİKKAT  

 
Bu işlem sırasında Çakışanlar Güncellensin seçimi işaretlendiğinde, programdaki kayıtlarla aynı stok kodu ve lot 

numarasına sahip olması nedeniyle çakışma olması durumunda Excel kayıtları esas alınacağından Excel çalışma 

kitabındaki stok kodu + lot numarası için verilen tarihlerin doğruluğundan emin olunmalıdır.  

 
NOT: Excel’den yükleme işlemi bir zorunluluk değildir. Program, doğal işleyişi içerisinde alım hareketleri 
gerçekleştikçe ilgili tabloları günceller. Özellikle programda kayıtlı olmayan, geçmişe dönük garantili malların 
takibi amaçlanıyor ve bu bilgiler bir Excel Çalışma Kitabı’nda liste olarak mevcut ise bu bilgilerin pratik bir 
yolla programa işlenmesi sağlanmıştır.  
 

 

LOT NO SORGULAMA 
 

Garanti takibi sırasında en çok başvurulan sorgulamalardan 

bir diğeri de LOT No Sorgulaması’dır. Hangi LOT numarası 

için garanti başlangıç ve bitiş tarihleri nedir türünden bir 

sorunun cevabı “LOT No Sorgulaması” adımından alınır.  

 

 
Sistemde kayıtlı LOT numaralarını görmek ve listeden seçmek için (L) liste butonuna basılabilir ve LOT No seçimi 
ekranına ulaşılabilir. İstenilen stok kodu girilir ve işlem başlatıldığında yalnızca seçilen stok koduyla birlikte kullanılmış 

olan LOT numaraları ekranda listelenir. (Stok kodu belirtilmezse tüm LOT numaraları listelenecektir.) Bu listeden ilgili LOT 

numarası işaretlenerek seçilir ve önceki ekrana dönülür. 

 
NOT: LOT numaraları kullanıcı tarafından biliniyorsa seçim yapmak yerine doğrudan elle de girilebilir.  

 

LOT sorgulaması ekranında Hangi LOT numarasının 

garanti bitimine kaç gün kaldığı aşağıdaki gibi takip 

edilebilir.  

 

  

Stok   

Sorgulamalar 

LOT No Sorgulaması 
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Garanti süresi henüz dolmamış olan stok + Lot numaraları için Kalan Süre pozitif değerle gösterilir ve kutu zemin rengi 

yeşildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süresi dolmuş ve geçmiş olan stok + Lot numaraları için kalan süre negatif değer olarak (geçen süre) gösterilir ve kutu 

zemini, kullanıcıyı uyarmak amacıyla kırmızı renkle vurgulanır.  

 

 

 
NOT: LOT sorgulaması adımından ilgili Lot numarası için hangi tarihlerde hangi giriş ve çıkış işlemlerinin 
yapıldığı, varsa üretim detayları da ayrıca bu ekrandan izlenebilir.  
 
 
 

SATIŞ FATURASINDA LOT VE GARANTİ TAKİBİ 
 

Normal bir satış faturasında stok kodu,  miktar ve fiyat bilgisi girilmesi yeterlidir. Ancak stoklar için garanti takibi 

yapılan bir işletmede özellikle stokların garanti bitiş tarihlerine dikkat edilmesi önem arz eder. Bu durumda fatura 

detaylarında, stok seçimi yapılırken ürünlerin son kullanma tarihlerinin izlenebilmesine ve son kullanma tarihi yakın 

olan ürünlerin öncelikle çıkışını organize edebilecek bir düzeneğe ihtiyaç duyulur.  

 

 

FEFO  (First Expiry First Out) 
(Đlk sona eren ilk çıkar) 

 

Stok giriş ve çıkış hareketleri sırasında FIFO ve LIFO yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bilindiği gibi FIFO “ilk 

giren ilk çıkar”  yönteminin bir kısaltmasıdır. LIFO ise “son giren ilk çıkar” anlamında kullanılır. Garanti takibi yapılan bir 

işletmede stoklara ilk giren ürünler ilk çıkar yöntemi çözüm açısından uygun gibi görünse de yeterli değildir ve bazı 

sakıncalar içerir.  

 

FIFO yöntemi kullanıldığında yaşanabilecek sorunlardan ilki garanti bitiş tarihleri birbirinden farklı olan ürünlerin aynı 

fatura ile girilmesi durumudur.  Diğer olası bir sorun ise ürünlerin üretildiği tarih sıralamasına uygun olarak gelmediği 

ve dolayısıyla kullanım süresi daha geç bir tarihte sona erecek olan ürünün diğerlerinden önce girişinin yapılmasından 

doğan sıralama hatasıdır.  

 

Bunun yerine stokların geliş tarihleri yerine son kullanma tarihlerini esas alan FEFO yöntemi kesin çözüm getirir.  

 

Stoklara ait garanti başlangıç ve bitiş tarihleri, satış işlemi sırasında görülebilmektedir. Satış faturasında garanti takibi 

yapılırken F8 fonksiyon tuşu ile son stok durumuna erişilir. Son stok durumu listesinde her bir stok + lot numarası için 

garanti bitiş tarihleri izlenir ve seçim yapılabilir. Şu anda satışı yapılacak ürünlerden garantili ve dayanıksız olanlara ait 

garanti tarihleri izlenebilecektir. 

 

Son Stoktan Seçim 
 

Bilindiği gibi satış faturasında grid sahadayken ilgili stok kodu belirtilir ve lot numarası, miktar, model, renk vb. ek 

özelliklerden birine ait herhangi bir kolona geçilirse F8 – Son Stoktan Seçim özelliği devreye girer. Bu yöntem ile hangi 

stoktan ne kadar mevcut, hangi stokun hangi lot numarasının garanti süresi ne zaman doluyor gibi bilgilere erişmek ve 

listeden seçim yapmak mümkündür.  
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Bu liste alınmadan önce grid sahada S001 stoku seçilmiş ve 

LOT No sahasına gelindiğinde F8’e basılmıştır. Bu nedenle 

sadece S001 stokuna ait lot numaraları ve garanti bilgileri 

gösterilmektedir.  

 

Miktarı alma kutucuğu işaretli değilse seçilen satırdaki lot 

numarasına ait kalan tüm miktarın satışının yapılacağı 

anlaşılır. Seçilen satırdaki miktarın tamamı faturadaki 

miktar kolonuna aktarılır.  

 

Yanlış seçim yapılsa dahi fatura henüz kaydedilmediğinden grid’deki lot numarası veya miktar kolonu elle 

değiştirilebilir.  

 

 

 FEFO Yönteminin Kullanılması Bir Zorunluluk Değildir 
 

FEFO yöntemi ile satış programın kullanıcıya sunduğu bir öneridir ve uyulması mecburiyeti yoktur. Kullanıcı, dilerse son 

kullanma tarihine çok az süre kalan bir ürün yerine farklı bir lot numarasına ait ve kullanım süresinin tamamlanmasına 

epeyce süre olan başka ürünleri çıkabilir. Ancak listede görüleceği gibi garanti süresinin bitimine en az zaman kalmış 

olanlar öncelikli olarak gösterilmektedir.  

 

 

SON KULLANMA TARİHİ DEĞİŞEBİLEN DAYANIKSIZ ÜRÜNLERDE GARANTİ DURUM TAKİBİ 
 

Bazı malların üreticisi tarafından da belirtildiği gibi uygun koşullarda saklanması durumunda belli bir raf ömrü 

bulunmaktadır. Koşulların değişmesi durumunda söz konusu malın daha kısa sürede tüketilmesi gerekiyor olabilir.  

 

Kapalı kutuda satışa sunulmuş çeşitli gıda maddeleri, ilaç, boya, kimyasallar, hava – güneş ışını – rutubet ve benzeri dış 

etkenlerden olumsuz yönde etkilendiği için vakumlanarak ambalajlanmış çeşitli ürünlerin ambalajı açıldıktan kısa bir 

süre sonra tüketilmesi gerekir. 

 

Ambalajı açıldığında ya da ilk kullanıma başlandığı andan itibaren garanti süresi değişebilen bu tür mallar için alım 

sırasında girilen son kullanma tarihi ve stokun tanımında bulunan garanti süresi bilgilerine bakarak çalışmak kullanıcıyı 

hata yapmaya götürür. 

 

Örneğin bir elektronik cihazın içine takılan 9 V’luk piller her 4 ayda bir tükendiği için değiştiriliyor olsun. Üreticisi 

tarafından son kullanma tarihi 12/2011 olarak belirlenmiş bir pil Temmuz 2009’da bu cihaza takıldığında en çok yıl 

sonuna kadar dayanır. Üretici tarafından belirtilen son kullanma tarihinden neredeyse 3 yıl önceki bir tarihte ömrünü 

tamamlar ve yeniden kullanılamaz. Bu durumda pil stoku takip edilirken henüz ambalajlı ve kullanılmaya başlanmamış 

olanlar ile şu anda bir cihaza takılı olarak kullanımda olanların birbirinden ayrı takip edilmesi gerekecektir.  

 

PROGRAM ÇÖZÜMÜ  

 

Dayanıksız ve ambalajı açıldığında ya da kullanılmaya başlandığında garanti süresi değişen (ya da yeni bir garanti süreci 

başlayan) mallar için hangi tarihten itibaren yapısı değişiyor ise bu tarih itibariyle yeni bir stok koduna geçiş sağlanmalı 

ve garanti süresi değişen miktar bu yeni stok kodu altında takip edilmelidir.  

 

Aynı stok altında hem ambalajlı hem de açık ürünün takibinin yapılması durumunda yalnızca tek bir garanti süresi 

verilebildiğinden farklı garanti süreleri bir arada izlenemez. Bu anlamda detaylı bir takip isteniyorsa kod ayrımının 

yapılması bir zorunluluktur.  
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