
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖÖZZEELL  TTAANNIIMMLLII  RRAAPPOORRLLAARR  
 
Bordro modülü içinde bilindiği gibi aylık bordro dökümü RAPORLAR / BORDRO RAPORLARI / 
ĐCMAL ekranından alınır. Ancak bunun dışında kullanıcı isterse daha değişik şekillerde raporlar 
da alabilir. Bunu yapabilmek için F4-RAPORLAR /F5-ÖZEL TANIMLI RAPORLAR/F2-ÖZEL 
RAPOR TANIMI/F2-YENĐ TANIM ekranına gelinmelidir. (Karşımıza gelen ekrandaki 
parametrelerle ilgili açıklamalar için SHIFT+F1 detaylı yardım ekranına bakınız. ) 
 
Đlk sayfadaki parametreler girildikten sonra PAGE DOWN tuşuna basılarak arka sayfaya geçilir. 
Kullanıcı tanımlı raporun dizaynı bu sayfadan yapılır. Bu sayfa 4 ana başlıktan oluşur. Bu 
başlıkların açıklamaları ise şöyledir: 
 
SAHA KODU :  Kullanıcı F4-SAHALAR tuşuna bastığında karşısına çıkan kodlara bakarak, 
raporunda çıkmasını istediği sahayı bularak manuel olarak saha koduna  yazmalıdır. Bu sahaya 
ayrıca raporun dizaynı ile ilgili bazı parametreler de yazılabilir. Bunlardan biri ''A'' parametresidir.  
 
Örneğin;   Saha koduna A4 yazılması durumunda;  kağıdın solundan 4 karakter boşluk verir.  
 
SAHA BAŞLlĞI : Bu saha ise sol tarafa yazılan saha koduna ait rakamın hangi başlık altında 
çıkacağını ifade eder.  
 
Örneğin; Saha koduna 2 (2 rakamının anlamı, personelin adı), saha başlığına ise ADI SOYADI  
yazılması durumunda rapor alındığında, raporda başlık olarak ADI SOYADI  yazacaktır, altında 
ise personelin adı ve soyadı çıkar. 
 
Örnek; 
  ADI SOYADI 
Ahmet Yılmaz   şeklinde listeler. 
 
 
TOPLAM :  Aynı kolon üzerindeki rakamsal sahaların yine aynı kolonun en altında toplama dahil 
edilip edilmeyeceğini ifade eder . 
 
SAHA BOYU :  Raporda çıkması istenen sahanın en fazla kaç karakterden oluşacağını ifade 
eder.  
 
Örneğin Adı Soyadı sahasının karşısındaki saha boyuna 20 yazıldığında rapor alırken Adı 
Soyadı kısmı en fazla 20 karakter çıkar. 
 

Đlgili Versiyon/lar :  Versiyon 7 Đlgili Modül/ler : Bordro 



Bu ekrandan rapor hazırlarken kullanıcıya en çok kolaylık sağlayacak mantık ise şudur;  rapor 
tanımı kesinlikle soldan sağa ilerler, en soldaki SAHA KODU'ndan başlanır, en sağdaki saha 
boyu tanımı bittikten sonra alt satırda tekrar saha kodu kullanılarak başlanır ve bu döngü 
kullanılarak rapor hazırlanır. Aşağıda bu açıklamaya uygun bir dizayn bulacaksınız. 
 

ÖRNEK DĐZAYN 
 
                                             TOPLAM  SAHA 
       SAHA KODU          SAHA BAŞLIĞI    [E/H]  BOYU 
[   1]   1            PERS. NO                   H      7 
[   2]   A 
[   3]   2            ADI SOYADI                 H     15 
[   4]   A 
[   5]   9            G ĐR. TAR.                  H     10 
[   6]   A 
[   7]   10           ÇIK. TAR.                  H     10 
[   8]   A  
[   9]   11           SGK NO                     H     13 
[  10]   A 
[  11]   22           ÇAL. GÜN                   E      5 
[  12]   A 
[  13]   30           YIL. ĐZ                    H      5 
[  14]   A 
[  15]   85           SGKGUN                     E      5 
 
 
Yukarıdaki dizayn örneğinin açıklaması şöyledir: 
 
SATIR NO  AÇIKLAMASI  
[   1]    Saha kodundaki 1'in karşılığı; kağıdın solundan itibaren PERS. NO başlığını yaz. 

Altında ise en fazla 7 karakter genişliğinde personelin numarasını yaz. 
[   2]  Saha kodundaki ‘A‘ nın karşılığı; 1. Satırdaki PERS.NO başlığını yazdıktan sonra  

1 karakter boşluk ver anlamındadır. 
[    3]   Saha kodundaki  ‘2'nin karşılığı; ADI SOYADI başlığını yaz, altında ise en fazla 15  

karakter Adı soyadı bilgisini yaz. 
[    4]   ADI SOYADI  başlığından sonra 1 karakter ara ver. 
[    5]   Saha kodundaki   ‘9' un karşılığı; GĐR. TAR. başlığını yaz, altında ise en fazla 10  

karakter genişliğinde tarih yaz. 
[   6]   Saha kodundaki   ‘A’ karakteri, 1karakter ara ver. 
[   7]   Saha kodundaki ‘10'un karşılığı; ÇIK. TAR. başlığını yaz, altında ise en fazla 10  

karakter genişliğinde çıkış tarihini yaz. 
[   8]   Saha kodundaki   ‘A’ karakteri, 1karakter ara ver. 
[   9]   Saha kodundaki   11 'in karşılığı; SSK NO başlığını yaz, altında ise en fazla 13  

karakter genişliğinde Sgk Noyu yaz. 
[ 10]   Saha kodundaki   ‘A’ karakteri, 1karakter ara ver. 
[ 11]   Saha kodundaki ‘22'nin karşılığı; ÇAL. GÜN başlığını yaz, altında ise en fazla 10  

karakter genişliğinde çalıştığı gün sayısını yaz. Toplam sahası ise ‘E’ olduğu için  
en altta ise toplamını yaz. 
bu kolondaki tüm rakamların en altta toplamını ver. 

[ 12]   Saha kodundaki   ‘A’ karakteri, 1karakter ara ver. 
[ 13]   Saha kodundaki   ‘13'ün karşılığı; YIL. ĐZ başlığını yaz, altında ise en fazla 5  

karakter genişliğinde yıllık izin verisini yaz. 
[ 14]   Saha kodundaki   ‘A’ karakteri, 1karakter ara ver. 
[ 15]   Saha kodundaki ‘15'in karşılığı; SGKGUN başlığını yaz, altında ise en fazla 5  

karakter genişliğinde Sgk Günü yaz. Toplam sahası ise ‘E’ olduğu için en altta ise  
toplamını yaz. 



 
 
 
 


