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GĐRĐŞ 
 
Çok kullanıcılı sistemlerin hemen hepsinde karşılaşılan temel sorunlardan biri de hangi kullanıcının ne tür 

işlemleri yapabileceğinin kesin sınırlarla ayrılabilmesidir. Yetki farklılıklarının program tarafından denetlenerek 

her kullanıcının yetkisine uygun bilgilere ve ekranlara erişmesi, yeni kayıt ekleme, düzeltme, silme, izleme gibi 

işlemlerden hangilerini yapıp hangilerini yapamayacağının tanımlanabilir olması planlanabilmelidir.  

 

PARALOG® paketlerinde kullanıcı tanımlamaları sırasında standart kısıtlamalar,  her bir kullanıcı için çeşitli 

program adımları ve kod aralıkları için erişim biçimlerini belirleyen roller ve veritabanı dosyaları üzerinde 

yapabileceği hareketleri belirleyen izinler detaylı olarak belirlenebilmektedir. Özellikle çok kullanıcılı 

sistemlerde her bir kullanıcının görev tanımına uygun olarak seçilebilen kısıtlamalar ve yetkiler ile veri güvenliği 

ve yetki dağılımı kontrol altına alınır. Veri kayıpları önemli ölçüde engellenir; kullanıcıların fark etmeden 

yapabileceği karışıklıkların önüne geçilir ve geri dönük hata takibi kolaylaşır. Bu yazıda yeni kullanıcı 

tanımlamaları, kullanıcı kısıtlamaları ve yetkiler çeşitli örneklerle incelenecektir. 

 
 

 

GENEL BAKIŞ 
 

Konu genel hatlarıyla ele alındığında aşağıda belirtilen denetimler ile kullanıcıların davranış sınırları 

belirlenecektir.  

 

- Her normal kullanıcı ilk tanımlandığında tam yetkilidir.  

- Ana kullanıcı tipindeki kullanıcılar sistemdeki en yetkili sınıfı oluştururlar ve yetkileri kısıtlanamaz.  

- Kullanıcıların programda hangi menülere veya ekranlara erişemeyeceği, erişimine izin verilecekse de 

hangi türden işlemleri yapamayacağı “Adımsal” tipinde oluşturulan roller ile belirlenir.  

- Kullanıcıların hangi aralıktaki stok, cari, hizmet, kasa, banka kodları ve hangi bölge, yer, grup kodlarına 

erişemeyecekleri “İçeriksel” tipte oluşturulan rol tanımları ile belirlenir. Söz konusu tanımlamada belli 

bir aralıktaki kayıtlar ya da aralık dışındaki kayıtlar kısıt olarak verilebilir.  

- Normal kullanıcılar için yukarıda belirtilen adımsal ve içeriksel rollere ek olarak değiştirme, transfer ve 

silme gibi işlemlerden hangilerini yapamayacağı da belirtilebilir. 

- Tüm bunlara ek olarak kullanıcılar çeşitli departmanlara dahil edilir. Bulunduğu departman dışındaki 

diğer departmanlara ait bilgileri (izleme amaçlı dahi olsa) görüp göremeyeceği belirlenebilir. 

- Sistemde hangi kullanıcıların veritabanı oluşturma, yedekleme, geri yükleme gibi işlemleri 

yapabilecekleri tanımlanabilir. 

- Hangi kullanıcıların hangi veritabanlarına erişemeyeceği belirlenebilir.  

- Sistemde birden çok PARALOG®  yazılımı yüklü ise her program için menüler ile ilgili tanımlamalar 

yenilenmelidir.  
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- Oluşturulan adımsal ve içeriksel kısıtlamalar sadece tanımlandığı veritabanı için geçerlidir. Diğer 

veritabanı dosyaları ister aynı programla ister farklı bir programla oluşturulsun tanımlamalardan 

etkilenmeyecektir. Gerekiyorsa adımsal ve içeriksel kısıtlamaları söz konusu veritabanı dosyaları için 

yeniden tanımlamak gerekir.  

 

Açıklamalardan da anlaşılacağı gibi sistemde ana kullanıcı ve normal kullanıcı biçiminde iki tür kullanıcı 

tanımlaması yapılabilmektedir. Kısıtlamalar yalnızca normal kullanıcılar için belirlenebilmektedir. Kısıtlama 

verilmeyen normal tipindeki kullanıcılar programın kendisine sağladığı tüm yetkilere ek olarak veritabanı görev 

izinleri ile tanımlanmış yetkileri de kullanır.  

 

KULLANICI TİPLERİ 
 

- Ana Kullanıcı 

- Normal Kullanıcı 

 

 

Ana Kullanıcı 
 

Sistemdeki tüm yetkilere sahiptir. Yeni kullanıcılar tanımlayabilir, kullanıcı tiplerini değiştirebilir, normal 

kullanıcıların yetkilerini sınırlandırabilir ya da genişletebilir. Sistemde birden çok ana kullanıcı 

tanımlanabilmektedir. Tanımlanan diğer ana kullanıcıların yetkileri de hiçbir şekilde kısıtlanamayacaktır.  

 

Normal Kullanıcı 
 

Programın ilk kuruluşu sırasında normal kullanıcı tipinde oluşturulmuş bir kullanıcı yoktur. Normal kullanıcılar 

ana kullanıcı tarafından tanımlanarak oluşturulabilen kullanıcılardır. Yetkileri ana kullanıcı tarafından tanımlama 

ekranında verilir. Kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde işlem yapabilir. Veritabanı dosyaları üzerinde 

yapabileceği işlemler de ana kullanıcının vereceği ek izinlere bağlıdır. Yeni kullanıcı tanımlayamaz ve kendi 

yetkileri de dahil olmak üzere diğer normal kullanıcıların yetkilerini belirleyemezler. Normal kullanıcıların 

yapabileceği işlemler yalnızca ana kullanıcılar tarafından tanımlanır.  

 

 

YETKİ DAĞILIMI 
 

Sistemde “Hangi kullanıcı hangi yetkilere sahip?” sorusu cevaplanırken kısıtlama uygulanamayan ana 

kullanıcılar yerine normal kullanıcılar göz önüne alınır.  Normal kullanıcılar, tanımlandıkları sırada kendileri için 

belirlenen (veya sonradan eklenen) kısıtlamalar dışındaki yetkiler çerçevesinde hareket edebilecektir. 

 

 

KISITLAMA TİPLERİ 
 

Kullanıcı tanımlama sırasında verilebilecek kısıtlamalar aşağıdaki gibidir:  

 

- Kullanıcı tipine göre kısıtlama (Ana Kullanıcı / Normal Kullanıcı) 

- Adımsal (Menü adımları) 

- İçeriksel (Cari, stok, hizmet, grup kodları vb. içinden aralık verilerek belirlenen kısıtlamalar) 

- İzleme, değiştirme, silme, kopyalama. 

- Diğer departmanlara erişimle ilgili kısıtlamalar (Diğer departmanlara erişip erişemeyeceği) 

- Veritabanı erişim kısıtlamaları (Hangi veritabanı dosyalarına erişemeyeceği)  

- Veritabanı işlem kısıtlamaları (Oluşturma, yedekleme, geri yükleme, silme gibi) 

 
Uyarı:  Adımsal ve içeriksel olarak yapılan kısıtlamalar sistemdeki her program ve her database için ayrı ayrı tanımlanır.  
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KULLANICI TANIMLAMA 
 

Ayarlar/Güvenlik/Kullanıcılar menü komutu ile kullanıcı tanımlamaları yapılır.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana kullanıcı tipinde tanımlama yapılırken herhangi 

bir kısıtlama verilmeden kullanıcı kodu ve açıklama 

girilir.  İsteğe bağlı olarak şifre de girilebilir. Ana 

kullanıcının şifreyle giriş yapması sistem güvenliğini 

önemli ölçüde artıran bir önlemdir. Eğer yetkileri 

sınırlandırılacak bir kullanıcı tanımlansın isteniyorsa 

“Normal Kullanıcı” tipi seçilmelidir.   

 
Değiştir butonu ile kullanıcı için bir şifre 

belirlenebilir. Şifre verilmediğinde sadece kullanıcı 

adı kullanılır ve şifre yazılmadan giriş 

gerçekleştirilir.   

 

Normal kullanıcı tanımlaması sırasında 

kısıtlamalardan kullanıcının iş tanımına uygun 

olanlar işaretlenir. “Adımsal Özel” ve “Sahasal 
Özel” tipleri program kuruluşu sırasında 

belirlenmiş kısıtlamalardır. “Adımsal” ve 

“İçeriksel” tipli kısıtlamalar ise 

Ayarlar/Güvenlik/Roller adımıyla ana kullanıcı 

tarafından tanımlanır. 

 

 
Diğer departmanlar tarafından yapılan işlemlerin 

görüntülenebilmesi İşaretli değilse bulunduğu departman dışındaki diğer departmanlara ait işlemleri görmesi 

engellenir. Kullanıcılar için departman tanımlama mecburiyeti yoktur. Departman kavramı özellikle üretim 

yapan işletmelerde ön plana çıkan bir kavramdır.  

 

NOT: Kullanıcı tanımları sistemdeki tüm programlar ve veritabanı dosyalarında geçerlidir. Buna göre herhangi 

bir veritabanı içindeyken tanımlanan kullanıcı DerYonetici programına giriş yapabilecektir. İlgili kullanıcı için 

verilen kısıtlamalar ise yalnızca aktif veritabanı için geçerli olup kullanıcının erişmesine izin verilen diğer 

veritabanı dosyaları açılarak kısıtlamaların yeniden tanımlanması gerekecektir.  
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ROLLER 
 

Ayarlar/Güvenlik/Roller adımıyla rol tanımlama 

ekranına ulaşılır.  

 

ROL: Programdaki standart kısıtlamalara ek olarak 

tanımlanabilen kısıtlama paketleridir. Adımsal ve 

içeriksel olarak tanımlanabilen roller kaydedildiğinde 

kullanıcı tanımlama ekranında kısıtlamalar listesine 

eklenerek görüntülenecektir. Program adımlarıyla 

ilgili kısıtlamaları içeren roller “Adımsal Rol Tanımı” 

ile belirlenirken;  aralık vererek ya da listeden 

seçerek tanımlanan kod ve gruplara erişimi 

engelleyen roller ise “İçeriksel Rol Tanımı” ile 

oluşturulur.  

 

 

Roller aşağıdaki ekran görüntüsünde de 

görülebileceği gibi iki şekilde tanımlanabilir: 

 

- Adımsal 

- İçeriksel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menü adımları ile ilgili kısıtlama oluşturulacaksa 

Adımsal; kod aralıkları ve belli veri gruplarının 

içeriğine ilişkin kısıtlama oluşturulacaksa da 

İçeriksel tipi seçilir. Yapılan rol tanımlaması bir 

Kod ve Açıklama girilerek kaydedilir.  

 

Rol tanımlarında verilen açıklamalar kullanıcı 

tanımlama pencerelerinde gösterileceğinden 

buraya yazılacak açıklamanın anlaşılır olması ve 

tekrar etmemesi faydalı olacaktır.  

 

 

 

Yapılan rol tanımlamaları Roller Listesi’nde görüntüleneceğinden daha sonra çeşitli değişiklikler için yeniden 

düzenlenebilecektir. İleri bir tarihte roller için düzenleme, silme, kopyalama gibi işlemler yapılabileceği 

düşünülerek söz konusu kodlama ve açıklamalar daha anlaşılır biçimde girilmelidir.  
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ADIMSAL ROLLER 
 

Programdaki her bir menü başlığı (Stok, Cari, Hizmet, Muhasebe…) ve bağlı alt menüler birer adımdır. Programda 

tüm adımlar çeşitli karakterlerle (genellikle harfler) ifade edilmektedir. Program menülerine erişim ile ilgili 

kısıtlamalar adımsal rol tanımlarında verilmektedir. Belli bir program adımı için hangi işlemlerin kısıtlı ya da 

serbest olacağı ise işlem tipleri ile belirtilir.  

 

Adımsal Rol Tanımındaki İşlem Tipleri 
 

- Giriş 

- KOD (Tanımı, Değiştirme, Đzleme, Silme, Kopyalama) 

- FĐŞ (Girişi, Değiştirme, Silme, Kopyalama, Yazdırma) 

- Belge No Transfer 

- Seri Kodu Transfer 

- Fiş Kontrol Tarihi 

- Fiş Devre Dışı 

 

Giriş: Bu adıma giriş yasak 

Kod Tanımı: Kod listelerinde tanım 

Kod Değişiklik: Kod listelerinde değişiklik (yasak ise silme de yasak) 

Kod silme: Kod listelerinde silme 

Kod İzleme: Kod listesine giriş ve tanım ekranına giriş (kaydetme yasak) 

Kod Kopyalama: Kod listesinde kopyalama 

Fiş Girişi: Fiş listesinde giriş 

Fiş Değiştirme: Fiş listesinde değişiklik (yasak ise silme de yasak) 

Fiş Silme: Fiş listesinde fiş silme 

Fiş İzleme: Fiş listesine giriş ve tanım ekranına giriş (kaydetme yasak) 

Fiş Kopyalama: Fiş listesinde fiş kopyası 

Fiş Yazdırma: Fişin yazdırılması 

Belge No Transferi: Fiş listesinde fiş numarasının transferi 

Seri Kodu Transferi: Fiş listesinde fiş seri kodunun transferi 

Kontrol Tarihi: Fiş listesinde kontrol tarihi koyma ve açma 

Fiş Devre dışı: Fiş listesinde devre dışı veya aktif yapılması 

 

Hangi adımlarla ilgili kısıtlama işlemi uygulanacaksa menüden seçilerek  butonu ile listeye alınabilir ya da 

ilgili karakter karşılıkları girilebilir. Program bu rol kapsamına giren kullanıcıların hangi adımlarda hangi işlemleri 

yapabileceği/yapamayacağı yukarıda belirlenen işlem tiplerinden seçim yapılması ve “Yasak” kutucuğunun 

işaretlenmesi ile belirlenir.  

 
UYARI: Bir adım için Giriş işlemi yasaklandığında o adımda yapılabilecek diğer tüm işlemler de yasaklanır. Kök adıma ilişkin tanımlama 
devamındaki adımların tümünü etkiler. Mesela S adımına giriş yasaklanmışsa SK ve SKL adımlarına da girilemez.  
 
ĐSTĐSNA: Kök adım için giriş yasaklandığı halde alt adımlardan biri için izleme, değiştirme gibi işlem tipi tanımlanmış fakat YASAK 
kutucuğu işaretlenmemişse söz konusu adım için izin verildiği anlaşılır.  
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Örnek 1 

 
Sistemde ana kullanıcı olmayan tüm normal tipindeki kullanıcılara “/Genel/Parametreler/Ticari Genel 

Parametreler” adımı nasıl kapatılır? 

 
Program Çözümü 
 
Örnekten de anlaşılacağı gibi Adımsal rol tanımlaması yapılması söz konusudur.  

 

Yeni adımsal tanım için bir kod 

ve açıklama girilir. Adım 

listesinden “Ticari Genel 

Parametreler” satırı bulunur ve 

 butonu ile sağdaki 

pencereye eklenir. LEG 

kısaltması “Ticari Genel 

Parametreler” adımını temsil 

etmektedir.  LEG için hangi işlem 

tipinin yasaklanacağı (örneğimizde 
“Giriş”) listeden seçilir. “Yasak” 

kutucuğu işaretlenir.  

 

 

Adımsal olarak tanımlanan rollerde karakter kısaltmaları kullanılmıştır. (Resimde de görüldüğü gibi LEG, LEZ, LEA ve 
LEM adımları LE (Parametreler) adımına bağlıdır. LE adımı da tıpkı LS ve LO gibi L kök adımının elemanıdır. ) 
 

Kaydet butonuna basıldığında PAR01 koduyla ticari genel parametreler bölümüne (LEG) girişi yasaklayan yeni bir 

adımsal rol tanımlanmış olur.  

Oluşturulan kısıtlama Roller listesine eklenir. Daha sonra bu listeden yapılacak değiştirme ve silme gibi 

işlemlerle rol tanımı düzenlenebilir.  

 

Bu kısıtlamanın uygulanacağı kullanıcının tanımlama ekranında 

PAR01 kodlu tanımlama (PARAMETRELERĐ KAPAT)  
işaretlenmelidir. Kısıtlamaya tabi olacak tüm kullanıcılar için 

aynı işaretleme yinelenir.  

 

NOT: Yapılan bu tanımlama sadece aktif veritabanı için uygulanır. Eğer aynı kullanıcının farklı şirket 

veritabanlarına da erişme izni varsa kısıtlama işlemi diğer veritabanları için de tekrarlanmalıdır.  

 

Hatırlatma: Yukarıdaki tanımlanan LEG adımına giriş yasağı eğer LE ya da L adımı için daha önceden 

oluşturulmuş benzer bir yasaklama varsa anlamsızdır. LE adımı için tanımlanan rol LEG’yi; L için tanımlanan rol 

ise hem LE hem de LEG adımlarını kapsar.  
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Örnek 2 

 

Kullanıcılar, parametreleri değiştiremesin gibi bir istek üzerine programdaki tüm parametrelere girişin 

engellendiği adımsal rol tanımı aşağıdaki gibi yapılır.   

 
Program Çözümü 
 

Programda parametrelerin bulunduğu tüm adımlar (LSS, LE, DE, CE …) seçilerek ya da biliniyorsa klavyeden kod 

karşılıkları yazılarak sağdaki bölüme aktarılır.  

 
 

Örnek 3  

 

Kullanıcılar herhangi bir pencerede Fiş Silme işlemi yapmasın.  

 
Program Çözümü 
 

Programda parametrelerin bulunduğu tüm adımlar (LSS, LE, DE, CE …) fare ile soldaki listeden seçilerek sağdaki 

bölüme aktarılır ya da biliniyorsa klavyeden kod karşılıkları doğrudan yazılır.  

 

Not: Bir rol tanımında birden çok adıma ait kısıtlama verilebileceği gibi aynı adım için birden çok kısıtlama tipi 

de seçilebilmektedir.  

 

Listeye alınmayan adımlar varsayılan olarak izin verilmiş adımlardır. Ancak bağlı olduğu üst adıma ait kısıtlama 

nedeniyle kullanıcılara kapatılmış fakat kullanıcıların erişmesi istenen adımlar sağ tarafa alınarak hangi işlem 

tipleri için müsaade edilecekse belirtilmeli ve “Yasak” kutucuğunu boş bırakılmalıdır.  
 
 

Örnek 4 
 
Cari bölümünde sadece Cari Hesap Bakiyesi gösterilip diğer adımlar nasıl kapatılır?  

 
Program Çözümü 
 

Cari bölümüne ait tüm alt adımları tek tek kapatmak yerine Cari adımına giriş 

tümüyle yasaklanır. (Kullanıcı Cari başlığını dahi göremez!). İzin verilecek adım (CKB 
adımı) için Kod İzleme işlem tipine İZİN verilir. Sadece CKB adımına izin vermek 

yeterli değildir. Hesap Bakiyesi’ne bakılacak müşterinin de seçilebilmesine 

izin vermek gerekir. Cari hesapları koduna (CKL) ve adına göre (CKÜ) çağırmayı 

sağlayan adımlar da izin verilen adımlar arasına alınmıştır. (Dolaylı yoldan 
erişilmesi gerektiği için veriliyor.)  
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Bu rolle ilişkilendirilen kullanıcı tüm cari hesapları izleyebilir fakat hiçbir şeyi değiştiremez. Ek olarak bazı cari 

hesaplar da gösterilmesin gibi bir durum varsa yapılacak içeriksel rol tanımı ile tam denetim sağlanabilir.  

 

İÇERİKSEL ROLLER 
 

İçeriksel rol tanımlama işlemi programın menüleri ile ilgili olmayıp verilerdeki hangi gruplara ve kodlara 

erişilemeyeceğini tanımlamak üzere kullanılır.  

 

İçeriksel rol tanımlama işlemi sırasında belirlenebilecek kod aralıkları aşağıda verilmiştir.  

 

 

Başı ve Sonu başlıkları altında ilgili sahalar için 

aralık tanımlaması ile hangi kodlara ve 

gruplara erişilemeyeceği belirlenir. 

“Aralıktakiler” yerine “Aralık Dışındakiler” 

işaretlenerek seçim dışında kalan kayıtlar da 

yasaklanabilir.  

 

Kısıtlanacak kayıtları belirlemenin diğer bir 

yolu da listeden seçim yapmaktır.  

 

 liste çağırma butonu kullanılarak listeye 

ulaşılır. CTRL, SHIFT ve Mouse tıklamaları ile 

istenen kayıtlar işaretlenebilir.  

 

 

 

 

Yapılan içeriksel rol tanımlamaları bir kod ve açıklama verilerek kaydedilir. İçeriksel rol tanımlamaları da tıpkı 

adımsal rol tanımlamalarında olduğu gibi paket 

halinde kaydedilir.  

 

Tanımlama işlemi bittiğinde kullanıcıları bu rolle 

ilişkilendirmek üzere kullanıcı listesine gidilir ve ilgili 

kullanıcının tanımı değiştirilir.  

 

Tanımlanan içeriksel kısıtlamalar Kullanıcı 

kısıtlamaları listesinde “İçeriksel” tipi ile 

görüntülenecektir. İşaretlenerek seçildiğinde 

kullanıcının bir sonraki oturumundan itibaren 

uygulanır.  (Eğer kullanıcının oturumu tanımlama sırasında 
hala açıksa kısıtlama işleminden etkilenmeyecektir.) 
 

 

 

Örnek 1  

 

Satış temsilcisi olarak çalışan kullanıcılardan bazıları toptan satış firmalarıyla bazıları ise perakende satış 

firmalarıyla ilgili işlemleri takip ediyor olsun. Toptancılar T0001’den T9999’a kadar perakendeciler ise 

P0001’den P9999’a kadar cari kodlarla tanımlansın. Bunların dışında sistemde kayıtlı cariler arasında hem 

toptancı hem de perakendeci olup Karma yapıda çalışılan da bulunsun. 

 
 
Program Çözümü  
 

Toptancı firmalarla ilgilenen kullanıcılar için İçeriksel rol tanımı aşağıdaki gibi olacaktır.  
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 Toptan satış firmalarına bakan kullanıcıların görmesi istenmeyen cariler P0001 – P9999 aralığında olup ekran 

örneğinde görüldüğü gibi tanımlanır. 

Tanımlanan bu içeriksel rol toptan satış 

firmalarına bakan kullanıcı grubu için aşağıdaki 

gibi seçilerek uygulanır.  

 

  

Örneğe ilişkin uygulamada Perakende satış firmalarıyla ilgilenen kullanıcılar için benzer biçimde T0001 – T9999 

aralığındaki cari kodlar kapatılır ve kullanıcı tanımlarında içeriksel tipli bu kısıtlama seçilir.  

 

Aralıktakiler yerine aralık dışındakilere erişemesin denildiğinde kullanıcılar sadece seçilen aralıktaki carilere 

erişebilecektir. Bu durumda örnekte belirtilen hem toptancı hem de perakendeci olan karma tipli carilere erişim 

de yasaklanmış olur.  

 

Örnek 2  

 

Bir işletmede stok kodlarından bazıları belli kullanıcılar için erişilemez olarak tanımlanacaktır. Ancak stokları 

kodlarına göre başlangıç-bitiş biçiminde tanımlamak mümkün olamamaktadır. Seçim işlemi nasıl yapılır? 

 
Program Çözümü 
 
Stok kodlarının düzensiz olarak verildiği ve herhangi bir aralık tanımlaması yapılamayan durumlar için 

tanımlamaya ilişkin sahanın önündeki  butonuna basılarak istenen kodlar (ya da hariç tutulacak kodlar) 

işaretlenebilir. “Aralıktakiler” ve “Aralık Dışındakiler” seçimi ile de kısıtlama uygulanacak kayıtlar belirtilebilir.  

Diğer bir çözüm eğer boş ise “Grup Kodu” sahasını kullanmaktır. Stoklar grup kodlarına göre tasnif edilir. Bu kez 

stok koduna göre değil grup koduna göre kısıtlar oluşturulur. Aşağıda buna benzer bir örnek verilmektedir. 

 

 Örnek 3  
 
İhracat faturalarını kaydetmekle sorumlu olan personel stok listesini çağırdığında ithal edilen ürünler, 

hammaddeler, yarı mamuller ve hurda ürünleri gibi stoklar gösterilmesin. Biçiminde bir düzen nasıl oluşturulur? 

 
Program Çözümü 
 

 “Grup Kodu” sahasında  butonuna basarak ihracata konu olan stok grupları seçilir ve aralık dışındakiler 

seçeneği kullanılır.  

 

 

 

 

Uyarı: Yapılan içerik kısıtlamalarının sadece etkin veritabanında geçerli olacağı unutulmamalıdır. Farklı 

veritabanı dosyaları için aynı tanımlamalar yinelenmelidir.  
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VERİTABANI KISITLAMA 
 

Kullanıcı Listesi ekranındaki menülerden biri “VT Kısıtlamaları” adını 

taşır. Kullanıcılar için hangi veritabanı dosyalarına erişim izni verildiği ve 

hangilerinin yasaklanacağı bu bölümde tanımlanmaktadır. Normal bir 

kullanıcı için tüm veritabanı dosyalarına erişim izni vardır. Hangi 

veritabanı dosyalarına erişemeyeceği bu bölümde belirtilmelidir.  

 

Uygulama aşamasında veritabanı kısıtlaması belirlenecek olan kullanıcı 

listeden işaretlenmeli ve daha sonra “VT Kısıtlamaları” menüsü 

seçilmelidir. Böylece program hangi kullanıcı için veritabanı kısıtlaması 

yapılacağını bilecektir. 

 

Sistemde yüklü olan programlara bağlı olarak veritabanı dosyaları adlandırılmaktadır. Örneğin PARALOG®   
Bumerang Entegre İşlemleri programı kullanılıyorsa veritabanı dosyaları BM harfleri ile başlayacaktır. Kullanılan 

programlara göre farklı harf ikilileri ile başlayan veritabanı dosyaları arasından hangilerinin yasaklanacağı CTRL 

ve fare tıklamaları ile belirlenebilir.  

 

Ekranın orta kısmındaki  butonu 

seçilen veritabanı dosyalarının 

yasaklananlar listesine alınmasını 

sağlar. Kullanıcı bu veritabanını 

DerYonetici program ekranında 

göremeyeceği gibi söz konusu 

veritabanı ile ilgili yedekleme ya da 

geri yükleme gibi işlemleri de 

yapamaz.  

 

Kısıtlama işlemi uygulanmayacak olan veritabanı dosyaları  butonu ile listeden çıkarılabilir.  

 

Yapılan kısıtlamalar DerYonetici programı tarafından takip edilerek ilgili kullanıcıya uygulanır.  

 

VERİTABANI GÖREV İZİNLERİ 
 

Bir kullanıcının veritabanı dosyaları ile ilgili yapabileceği işlemlerin tanımlanmasını sağlar. Kullanıcı Listesi’nde 

menü olarak VT Görev İzinleri seçildiğinde işaretli kullanıcı için çeşitli yetkiler tanımlanabilecektir. Normal bir 

kullanıcı ilk tanımlandığında veritabanı işlemlerinden herhangi biri için yetkili değildir. Veritabanı dosyaları 

üzerinde hangi işlemleri yapabileceği belirtilmelidir. Bu adımda kullanıcıya verilecek yetkiler yedekleme, yeni 

veritabanı oluşturma, geri yükleme, silme ya da kopyalama seçeneklerinden uygun olanlarının işaretlenmesiyle 

belirlenir.  

 

Örnekte “SEK” kodlu kullanıcı için yeni veri tabanı oluşturma ve 

yedekleme işlemlerine izin verilmektedir. Kullanıcının veritabanı 

dosyalarını silmesi, yedekten geri dönüş yapması ve veritabanı 

kopyalamasına ise izin 

verilmemektedir. Bu 

işlemler için SEK 

kullanıcısının ana 

kullanıcıya (sistem 

yöneticisi) ya da söz 

edilen işlemleri yapma yetkisi verilmiş diğer bir normal 

kullanıcıya müracaat etmesi gerekecektir.  
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Ekran örneğinde de belirtildiği gibi yapılan kısıtlamalar ve izinler yalnızca Normal Kullanıcı tipindeki kullanıcılara 

için geçerlidir. Ana kullanıcı tipinde tanımlanan kullanıcıların veritabanı görev yetkileri kısıtlanamaz.  

VT Görev İzinleri penceresi yalnızca ana kullanıcılar tarafından erişilebilen bir penceredir. Dolayısıyla normal 

kullanıcılar bu pencereye ulaşamayacaktır.  
 

Örnek 1 

 

Veritabanı oluşturmasına izin verilmesi planlanan bir kullanıcının veri kaybına neden olabilecek işlemler 

yapması nasıl engellenir? 

 
Program Çözümü 
 

Kullanıcıya yeni veritabanını her zaman sıfırdan oluşturmak durumunda kalmaması için kopyalama izni de 

verilmelidir. Ayrıca yedek almasına müsaade edilmesi yararlı olacaktır. Ancak veri kaybı oluşturma riski 

taşıdığından Yedekten Geri Dönme(Yükleme) adımının kapatılması önerilir. En belirgin kayıp oluşturabilecek VT 

Silme adımı mutlaka kapatılmalıdır.  

 

     
 

Kullanıcıya yukarıda yapılan kısıtlama işlemleri uygulanır. Artık anılan kullanıcı veritabanı dosyalarından biri 

üzerinde sağ tıkladığında ya da “Veritabanı İşlemleri” menüsünü açtığında sadece izin verilen işlemleri 

yapabilecektir. İzin verilmeyen veritabanı işlemleri ise seçilemez durumda olacaktır.  

 

PROGRAM KISITLAMALARI  
 

Kimler Hangi PARALOG®  Paketlerini Kullanabilir? 

 

Bilindiği gibi PARALOG®  programları (Yakamoz, Bordro, Demirbaş, Muhasebe, Đşletme, Serbest Meslek... ve sektörel 
onlarca program) DerYonetici adı verilen ana program içinden çağrılarak kullanılmaktadır. DerYonetici sadece 

yüklü olan paketleri başlatmak üzere kullanılan bir program değildir. Tanımlanan tüm kullanıcıları kontrol eder 

ve kullanıcıların giriş çıkış işlemleri ile veritabanı üzerinde yapabilecekleri işlemleri de denetler.  
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Sistemde kullanıcıların hangi programlara erişebileceğini tanımlama yetkisi ana kullanıcılardadır. Diğer 

kullanıcılar yetkilendirme menü adımını (Yetkiler) göremezler. DerYonetici programı ana menüsünden 

Dosya/Yetkiler komutu verildiğinde kullanıcıların listesine ulaşılır.  

 

 

Default olarak her kullanıcı tüm programlara erişebilecektir. Bu nedenle listedeki program isimleri tümüyle 

işaretli olarak gelir. Her kullanıcı için hangi programlara giriş izni verilecekse sadece izin verilen programların 

işaretli kalması sağlanabilir.  

 

 

Örnek 1  
 
USER08 kullanıcısı çoğunlukla Ücret Bordrosu programını kullanmaktadır. Çeşitli zamanlarda Muhasebe 

programına da göz atarak entegrasyon kayıtlarının doğruluğunu denetlemekte ve belli dönemlerde de İşletme 

Defteri tutmaktadır. Diğer programlara erişmesi gerekmediği gibi ekranında görmesi dahi istenmemektedir.  

 

Yukarıda belirtilen iş tanımına göre program erişimleri nasıl yapılır? 

 

 
Program Çözümü 
 

DerYonetici programında Dosya/Yetkiler adımıyla kullanıcı listesine ulaşılır. Eğer USER08 kullanıcısı bu 

kısımda tanımlı görünmüyorsa Bordro ya da Muhasebe programlarından birinde açılacak herhangi bir database ile 

tanımlanır. Listeden seçilen USER08 için  butonuna basılır.  

 

Muhasebe, Bordro ve Đşletme satırları işaretli bırakılır. Diğer tüm satırların seçimi kaldırılır.  

 

 Butonuna basıldıktan sonra artık USER08 kullanıcısının 

program erişimleri kısıtlanmış olacaktır.   Bu işlemin USER08 kullanıcısı 

aktif olarak bağlı değilken yapılması sorun çıkmasını engeller.  

 

USER08 kullanıcısı DerYonetici programına girdiğinde kendisine izin 

verilen Bordro, Muhasebe ve İşletme programları dışındaki programlardan 

hiçbirini göremez. Bu durumu bozabilecek tek istisna PARALOG®  
yazılım ailesinden yeni bir programın kurulmasıdır. Yeni kurulan her 

program varsayılan olarak tüm kullanıcılara açıktır. 

 

 

Sonuç aşağıdaki gibi olacaktır.  
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KISITLAMALARDA ÖNCELİK SIRASI ve ÇEŞİTLİ ÖRNEKLER  
 

Aşağıda belirtilen örnekler incelendiğinde bazı kısıtlamaların diğerlerinden daha etkin ve öncelikli olduğu 

görülür. Daha önce de belirtildiği gibi herhangi bir adıma giriş işlemi yasaklanmış ise bu adıma girilerek 

yapılabilecek tüm işlemler de otomatik olarak yasaklı olacaktır. Bu ve buna benzer durumlara ilişkin aşağıda 

örnekler verilmiştir.  

 

Yapılacak güvenlik ayarlarında bu kriterlere dikkat edilmesi halinde ayrıntılı biçimde kullanıcı yetkileri 

kısıtlanabilecektir.  

 

Örnek 1  

 

“Kullanıcı yeni stok kartı oluşturmasın. Sadece sipariş, irsaliye ve fatura ekranlarında mevcut stok kartlarını 

çağırarak işlem yapabilsin.” biçiminde bir görev tanımı nasıl yapılır? 

 
Program Çözümü 
 

Ayarlar/Güvenlik/Roller adımına girilerek yeni rol tanımlaması yapılır. Adımsal tipi seçilir. /Stok/Stok 

Kod/Kod Sıralı Liste (SKL) adımı seçilerek  butonu ile kısıtlamalar bölümüne alınır. SKL adımı ile ilgili hangi 

işlemleri yapmaması gerektiğini belirlerken birden çok SKL satırı için ayrı ayrı tanımlama yapılabilir.  

 

 Yeni kayıt giremesin, değişiklik yapamasın, silemesin, transfer yapamasın, 

izleyemesin gibi birçok kısıtlama tipi bulunmaktadır. Örnekteki kısıtlama 

işleminin tam karşılığı “Kod izleme” adımı dışındaki seçeneklerin 

kapatılmasıdır.  

 

Ekran örneğinde de görüldüğü gibi Kod İzleme seçeneği listeye alınmış fakat 

Yasak kutucuğu işaretlenmemiştir. “Kod izleme” adımı örnekte sadece bilgi 

amaçlı olarak görüntülenmiştir. Bu listeye alınmayan ve alınmış olsa bile işlem tipi seçilip “Yasak” seçeneği 

işaretlenmemiş tüm adımlar izin verilen adımlardır. 

 

SKL için giriş seçeneği kısıtlanmış olsaydı menülerde “Kod Sıralı Liste” adımı (ve kod listesi ekranı) ilgili 

kullanıcılar için kapatılacaktı. Bu durumda kullanıcı stok kartı listesini hiçbir şekilde göremeyecekti. Stok kod 

listesi programdaki farklı ekranlardan da çağrılabilen bir listedir ve bir kullanıcının hiçbir şekilde stok kodlarını 

görmesi istenmiyorsa sadece “Giriş” işlemini yasaklamak yeterli olacaktır.  

 

Örnek 2  

 

Kullanıcı, alım sipariş fişlerini değiştirebilsin fakat silemesin. Alım irsaliye fişlerinde ise değişiklik ve silme 

işlemlerini yapamasın.  

 
Program Çözümü 
 

Kullanıcı için Alım/Sipariş/Sipariş adımı için “Fiş Silme”  işlemi yasaklanır. 

Alım/İrsaliye/İrsaliye adımı için sadece “Fiş Değiştirme” adımının 

yasaklanması yeterlidir. Değiştirme işlemi yasaklandığında silme işlemi de 

yapılamaz. Böylece tanımlanan rolün uygulandığı kullanıcılar silme işlemi 

de yapamayacaktır.  
 
Not: Silme işlemi de değiştirme işleminin bir türü olduğundan programda değiştirme işlemi kısıtlandığında aynı adım için silme işlemi de 
otomatik olarak kısıtlanmış olur.  
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Örnek 3 

 

Ön muhasebe tarafında çalışan kullanıcıların yaptığı işlemleri muhasebeleştirmesi engellensin.  

 

 
Program Çözümü 

 

Ön muhasebe kullanıcısının fiş listelerinde muhasebeleşme 

işlemini yapması kullanıcı tanımlarında bulunan “Sahasal-

özel” tipindeki standart kısıtlama ile engellenir.  

 

 

 

 

Muhasebeleştirme işleminin bu kullanıcı için 

kapatılmasının yanı sıra gerekli görüldüğü takdirde genel 

muhasebeye ilişkin işlemler için adımsal rol tanımlaması 

yapılabilir. Böylece sadece ön muhasebe işlemlerini 

yapabilen bir kullanıcı tanımlanmış olur.  

 
 

Örnek 4 

 

Kullanıcı fişleri değiştirebilsin fakat silmesin.  

 
Program Çözümü 
 

Hangi adımlarla ilgili kısıtlama verilecekse seçilir. Açılır liste kutusundan “Fiş Silme” işlem tipi seçilerek “Yasak” 

kutucuğu işaretlenir. Böylece kullanıcılar için fiş silme işlemi yasaklanmış olur.  

 

Not: Programdaki tüm adımlarda fiş silme işlemi yasaklanacaksa adım olarak “@” işareti konulup işlem tipi 

olarak “Fiş Silme” seçilir. Yasak kutucuğu işaretlendiğinde program adımlarının tamamında fiş silme işlemi 

yasaklanmış olacaktır.  

 

Örnek 5  

 

Kullanıcı fişleri değiştiremesin ve silemesin. 

 
Program Çözümü 
 

Bir önceki örneğe benzer bir çözüm uygulanır. Ancak değiştirme işlemi yasaklandığında otomatik olarak silme 

işlemi de yasaklandığından sadece kullanıcının hangi adımlar için Fiş Değiştirme işlemi yapamayacağının 

belirtilmesi yeterli olacaktır.  

 

Örnek 6  

 

Hizmet kodlarından sadece telefon, su, elektrik faturalarını kullanıma açıp diğerlerini kısıtlama. 

 
Program Çözümü 
 

İçeriksel Rol tanımlarında hizmet kodları ya da düzenlenmiş ise hizmet grup kodlarından seçim yapılır. 

Aralıktakiler / Aralık Dışındakiler seçimi ile kısıtlanacak hizmet türleri belirlenir. 
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Örnek 7 

 

 Bir distribütör firma ticari yazılım olarak PARALOG®  paketi kullanmaktadır. Distribütörlüğünü yaptığı üretici 

firmanın talebi üzerine uzak bağlantı ile sisteme erişecek ve sadece izleme yetkisine sahip bir kullanıcı 

oluşturulmasına karar verilmiştir.  

 
Program Çözümü 
 
Kullanıcı tanım ekranında ilgili kullanıcıya bir kod ve açıklama verilir. Normal Kullanıcı tipi seçilir. “Adımsal-Özel” 

tipindeki kısıtlamalardan “Sadece İzler” seçeneği işaretlenir. Sadece izler tipinde kısıt verilen kullanıcılar yeni 

kayıt oluşturma, değiştirme, kopyalama, silme gibi işlemlerin hiçbirini yapamaz.  

 

Örnek 8  

 

Tüm kullanıcılar yeni kayıt oluşturma, değiştirme işlemlerini yapabilirken evrak yazdırma işlemini sadece belli 

bir kullanıcı yapabilsin.  

 
Program Çözümü 
 

Hangi ekranlar için kullanıcı yazdırma yetkisi kısıtlanacak ise adımsal rol tanımında belirlenir ve “Fiş Yazdırma” 

seçeneği yasaklanır. Bu adımsal rol tanımlaması kısıtlı kullanıcıların tümü için seçilir ve sadece yetki verilecek 

kullanıcının tanımlandığı ekranda işaret kaldırılır.  

 
 

Örnek 9 

 

Kullanıcının tüm yetkileri geçici olarak nasıl devre dışı bırakılır?  

 
Program Çözümü 
 

Kullanıcı tanımının silinmesi durumunda o kullanıcı için daha önce yapılan kısıtlama, yetki ve rol tanımları da 

silinmiş olacağından etkin bir çözüm değildir. Bunun yerine kullanıcı tanımlarında  “Hiçbir işlem yapamaz” 

seçimi işaretlenmesi gerekir. Kullanıcıya ait diğer kısıtlamalardan daha yüksek mertebeli bir kısıtlama seçildiği 

için kullanıcı hiçbir işlem yapamayacaktır.  

 

“Hiçbir işlem yapamaz” seçimi kullanıcının sisteme girişini engelleyen bir adım olduğundan adımsal ve içeriksel 

kısıtlamalar da dahil olmak üzere tüm hareketler kısıtlanmış olacaktır.  

 

Eğer veritabanı yedeklemesi/yedekten geri dönüş gibi belli bakım işlemleri yapılıyor ise “Hiçbir işlem yapamaz” 

adımına ek olarak “Veritabanı Kısıtlamaları” penceresindeki mevcut veritabanı dosyalarına erişim de engellenir. 

Olası karışıklıkları önlemek için “Veritabanı Görev İzinleri” penceresindeki tüm izinler kaldırılabilir.   

 

 

 
DERECE YAZILIM HĐZMETLERĐ TĐCARET A.Ş.  
 
(Kasım 2008)  
 


