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Sisteme Giriş ve Servis Kontrol

 servisYetkiKontrol : Bu servis ile mkys servislerinin çalışma durumu,firma lisans bilgileri ,mkys kullanıcı adı ve sisteme bağlanma 

sonuç bilgileri görülebilir.

 Servis dönüş değeri “yetkiKontrolSonuc” objesidir. Bu servis ile sunucuların hizmet verme durumunu ,veritabanına bağlanma 

durumunu kullanıcı adlarıyla ilgili problemler tespit edilecektir. yetkiKontrolSonuc nesnesinin alanları aşağıdaki gibidir.

Alan Adı Tipi Açıklama

firmaLisansSonuc bool Firma kullanıcı adı ve şifrenin doğruluk 

sonucudur.

mkysLisansSonuc bool Mkys kullanıcı adı ve şifrenin doğruluk 

sonucudur.

mesaj string Sistemde oluşan herhangi bir hata bu 

alan ile döner

basarili bool Herhangi bir problem yok ise true

değerini dönecektir.

kullanicibirimID integer Kullanıcının bağlı çalıştığı birimin kayıt 

numarası bu alanda döner.



Firma Şifresi Değiştirme
 firmaSifreDegistir : MKYS web servisini kullanan firmaların kullanıcı şifrelerini değiştirmek için kullanılmaktadır.Üç tane 

parametre almaktadır.Kullanıcı adı,eksi parola ve yeni parola.

 Servis dönüş değeri “sifreDegistirSonuc” objesidir.Bu servis ile firma kullanıcı parolası değiştirilmektedir.

sifreDegistirSonuc nesnesinin alanları aşağıdaki gibidir.

Alan Adı Tipi Açıklama

basariDurumu bool Firma kullanıcı şifresinin değişip 

değişmediğiniz belirtir.

mesaj string Sistemde oluşan herhangi bir hata 

bu alan ile döner



malzemeGetData

malzemeGetData

Alan Adı Tipi

gunlemeTarihi dateTime

MKYS sisteminde tanımlı olan malzemelerin alınabilmesini sağlayan servistir. 

“gunlemeTarihi” alanında gönderilen tarihten sonra tanımlanmış veya değiştirilmiş 

malzemeleri getirir.Eğer tüm malzemeler alınmak isteniyorsa,bu parametre 

“01.01.1900” olarak gönderilerek tüm malzemeler alınabilir.Dönen veritipi 

“malzemeItem” tipindedir ve bir sonraki sayfadaki şekildedir.



malzemeGetData

malzemeItem

Alan Adı Tipi

malzemeKayitID integer (Örn. 200001912)

malzemeKodu string Taşınır Kodu(Örn. 150-03-01-01-01-42-03)

malzemeAdi string

degisiklikTarihi dateTime

olcuBirimID string

malzemeTurID string

eskiMalzemeKodu string

aktif boolean



NT_KOD ve Tanımlamalar

 ntKodGetData: Servis herhangi bir parametre almaz. Servis “ntKodItem[]” arraylistini döndürecektir.. Mkys içerisinde

kullanılan tanımlama bilgisini , stok hareket türleri , tedarik türleri vs. içerir. kodAdi alanına göre tanımlama bilgisi tanımları

yapılır. Tablonun bir kopyasının firma veritabanında tutuluyor olması fayda sağlayacaktır.

 Veri tutulma şekline örnek verecek olursak ;

Gelecek veri örneği : kodAdi=„OLCU_BIRIM_ID‟ ,degeri=„AD‟,aciklama=„Adet‟ , aktif = true , enumNo = 1

 ntKodItem nesnesinin alan adları aşağıda belirtilmiştir.

Alan Adı Tipi

kodAdi string

degeri string İlişkilerde kullanılan alandır.

aciklama string

aktif bool

enumNo int Enum veri tipleri değerleri



Depo Tanımlama İşlemleri

 birimDepoGetData: Servis mkys tanımlanmış ilgili kuruma ait olan depo(ambar) bilgilerini getirir. Dönüş değeri

“birimDepoItem[]” verisetidir. birimDepoItem nesnesinin yapısı aşağıdaki gibir. Depo tanımları taşınır giriş,çıkış,zimmet,kayıttan

düşme,ihtiyaç fazlası servislerinde depoKayitNo alanıyla ilişkilendirilecektir.

birimDepoItem

Alan Adı Tipi Açıklaması

depoKayitNo integer

depoKodu string Depo kodu

depoTanimi string Depo adı

entegrasyonKapsaminda string Kapsam bilgisini belirtir

birimKayitNo integer Birimin kayit numarası döner



Depo Tanımlama İşlemleri
 depoInsert(depoInsertItem insertItem): Servis depo tanımlama işlemi yapar. “depoInsertItem” nesnesini parametre olarak alır. Ekleme

işlemi tamamlandıktan sonra ise “depoKayitIslemleriSonuc” nesnesi dönecektir.

depoInsertItem

Alan Adı Tipi

depoKodu string Depo kodu

depoTanimi string Depo adı

entegrasyonDurumu EEntegrasyonDurumu entegre, kapsam dışı

sorumluTCKimlikNo string Depo yetkilisinin kullanıcı adı yazılır.

depoKayitIslemleriSonuc

Alan Adı Tipi

depoKayitNo integer Depo kayit no

mesaj string Hata mesajı.

basariDurumu bool True =başarılı ,false= hatalı



Depo Tanımlama İşlemleri

depoInsert(depoInsertItem insertItem):

 .Net platformlarında EEntegrasyonDurumu.entegre yerine 0 ,EEntegrasyonDurumu.kapsamDisi yerine 1 gönderilirse hata 

vermez.

 Mesaj alanına depo kaydı başarılı ise 'Kayıt Başarılı mesajı dönmez'

 depoKayitIslemleriSonuc. depoKayitNo alanında MKYS den bize dönen yapılan kayıta ait tekil numaradır(Veritabanınıza 

kaydetmelisinz).Bu numarayı  ile makbuz giriş –çıkış,zimmet,kayıttan düşme,ihtiyaç fazlası fonksiyonlarına göndereceksiniz.



Depo Tanımlama İşlemleri
 depoUpdate(depoUpdateItem updateItem): Servis depo güncelleme işlemi yapar. “depoUpdateItem” nesnesini parametre

olarak alır. Güncellem işlemi tamamlandıktan sonra ise “depoKayitIslemleriSonuc” nesnesi dönecektir.

depoUpdateItem

Alan Adı Tipi

depoKayitNo integer Depo kayıt no

depoTanimi string Depo adı

entegrasyonDurumu EEntegrasyonDurumu entegre,kapsam dışı

depoKayitIslemleriSonuc

Alan Adı Tipi

depoKayitNo integer Depo kayit no

mesaj string Hata mesajı

basariDurumu bool True =başarılı,false=hatalı



Depo Tanımlama İşlemleri
 depoUpdate(depoUpdateItem updateItem): Güncelleme sonucunda depoKayitIslemleriSonuc. depoKayitNo alanında 

güncellediğiniz depoKayitNo  numarası döner farklı bir numara dönmez.

 depoYetkiKontrol(depoYetkiKontrolItem YetkiKontrolItem): depoYetkiKontrolSonuc nesnesi döndürür SoapKontrol nesnesinde 

bağlantı için mkysKullaniciAdi alanında kullanılan Kuallanıcı adı girilmelidir.Farklı MKYS kullanıcılarının mkysKullaniciAdi  

biliniyorsa depo yetkisi sorgulanabilir.

depoYetkiKontrolItem

Alan Adı Tipi

depoKayitNo int Depo kayıt no

mkysKullaniciAdi string Depo adı

depoYetkiKontrolSonuc

Alan Adı Tipi

mesaj string Hata mesajı

yetkiVar bool True =yetkisi var,false =yetkisi yok



Birim Tanımlama İşlemleri
 birimGetData: Servis ilgili kuruma bağlı alt birimleri getirir. Herhangi bir birime çıkış yapılacağı zaman bu servisten gelecek

bilgiler kullanılacaktır. Servis “birimItem[]” veri seti döndürecektir. Servis herhangi bir parametre almamaktadır.

 birimInsert(birimItem insertItem) : birim ekleme işlemi yapar. birimItem nesnesini parametre alır. Kullanıcının bağlı olduğu

kuruma alt birim ekler.birimItem nesnesinin yapısı birimGetData servisi anlatımda verilmiştir. İşlem sonucunda

birimKayitIslemleriSonuc nesnesi sonuc olarak döner. birimKayitIslemleriSonuc nesne yapısı aşağıdaki gibidir.

BirimInsertItem

Alan Adı Tipi

birimKisaAdi string maxLength 25

birimKayitIslemleriSonuc

Alan Adı Tipi

birimKayitNo integer

mesaj string

basariDurumu



Birim Tanımlama İşlemleri

 birimUpdate(birimItem updateItem) : birim güncelleme işlemi yapar. birimItem nesnesini parametre alır. birimItem nesnesinin

yapısı birimGetData servisi anlatımda verilmiştir. İşlem sonucunda birimKayitIslemleriSonuc nesnesi sonuc olarak döner.

 tumBirimlerGetData : Diğer birimlere yapılacak çıkış işlemlerinde kullanılır. Sağlık bakanlığına bağlı tüm birimlerin listesini

getirir. Servis birimAdi nin parametre olarak alır. Aradığımız bir birim var ise birim adını yazarak arama yapabiliriz. Hiçbir

şey yazmazsak tüm birimleri getirecektir. Dönüş değeri “birimItem[]” veri setidir.

BirimUpdateItem

Alan Adı Tipi

birimKayitNo integer

birimKisaAdi string maxLength 25



Tüketim Malzemeleri Giriş
 makbuzInsertGiris(makbuzInsertGirisItem insertItem) : Tüketim malzemeleri giriş işlemlerinde kullanılır. makbuzInsertGirisItem

nesnesini parametre olarak alır. makbuzInsertItem nesnesinin yapısısı aşağıdaki gibidir. Ekleme işlemi tamamlandıktan sonra

makbuzInsertGirisSonuc nesnesini sonuç olarak döndürür.

makbuzInsertGirisItem

Alan Adı Tipi

islemTuru EGirisIslemTuru giris

butceTurID EButceTurID

tedarikTurID ETedarikTurID

stokHareketTurID EStokHareketTurID

makbuzNo integer

makbuzTarihi datetime

dayanagiBelgeNo string



Tüketim Malzemeleri Giriş

makbuzInsertGirisItem Devamı

Alan Adı Tipi

dayanagiBelgeTarihi datetime Boş geçilebilir alan

depoKayitNo integer

teslimEden string

fisAciklama string

teslimAlan string

geldigiYer string

alimYontemiID EAlimYontemiID

gonderenBirimKayitNo integer Boş geçilebilir alan

makbuzDetayList makbuzDetayGirisItem Veri setidir

demirbasItemList demirbasGirisItem Demirbaş giriş işlemlerinde kullanılan veri setidir.



Tüketim Malzemeleri Giriş

 makbuzInsertGiris işlemi yapılırken 6.maddede tanımlanmış olan yeni tipler kullanılarak standart yakalanmaya çalışılmıştır. Fiş

detay bilgileri makbuzDetayList ile gönderilir. makbuzDetayGirisItem nesnesinin yapısı aşağıda belirtilmiştir.

makbuzInsertGirisItem Devamı

Alan Adı Tipi

ayniyatMakbuzID İnteger Bu alan boş geçilebilir alandır. Çok kalemli 

fişlerde parça parça göndermek için 

ilişkilendirilecektir. Toplu gönderimlerde herhangi 

bir derğer atanmasına gerek yoktur.

malzemeGrupID EMalzemeGrupID



Tüketim Malzemeleri Giriş

makbuzDetayGirisItem

Alan Adı Tipi

malzemeKayitID integer

miktar decimal

olcuBirimiID EOlcuBirimID

vergisizBirimFiyat decimal

vergiliBirimFiyat decimal

indirimOrani decimal Boş geçilebilir

indirimTutari decimal Boş geçilebilir

kdvOrani decimal Boş geçilebilir

malzemeDigerAciklama string

urunBarkodu string



Tüketim Malzemeleri Giriş

 Tüketim malzemeleri giriş işlemlerinde şeması verilmiş olan nesneler doldurularak servis tetiklenir. Servis işlem sonucunda

“makbuzInsertGirisSonuc” nesnesini sonuç olarak döndürür. Sonuc nesnesinin yapısı aşağıdaki gibidir.

makbuzDetayGirisItem

Alan Adı Tipi

hbysMakbuzDetayKayitNo string

sonKullanmaTarihi datetime Boş geçilebilir

uretimTarihi datetime Boş geçilebilir

edinimYili integer Satınalma yılı. Boş geçilebilir

devirEdecekStokHareketID integer Devir fişi oluşturulması sırasında devir edecek 

stokHareketID‟ler atanır. Aksi durumda herhangi 

bir değer atanmaz.



Tüketim Malzemeleri Giriş

 Başarılı kayıt işleminde sonucMakbuzDetayItem veriseti ile sonucStokHareketItem veri seti mkys tarafında oluşan kayıt

numaraları döndürecektir.

makbuzInsertGirisSonuc

Alan Adı Tipi

ayniyatMakbuzID integer

mesaj string Başarısız işlemde başarısızlık nedeni yazacaktır.

sonucMakbuzDetayItem sonucMakbuzDetayItem Veri seti

sonucStokHareketItem sonucStokHareketItem Veri seti

basariDurumu bool True=başarılı



Tüketim Malzemeleri Giriş

sonucMakbuzDetayItem

Alan Adı Tipi

makbuzDetayKayitNo integer

hbysMakbuzDetayKayitNo string

hataliSatir bool True=hatalı satır.

sonucStokHareketItem

Alan Adı Tipi

stokHareketID integer

hbysStokHareketID string

hataliSatir bool True=hatalı satır.



Taşınır Çıkış İşlemleri

 makbuzInsertCikis(makbuzInsertCikisItem insertItem) : Tüketim ve Demirbaş malzemelerinin çıkış işlemin bu serviden yapılır

sMakbuzInsertCikisItem nesnesini parametre olarak alır ve sonuç olarak “makbuzInsertCikisSonuc” nesnesini döndürür. yapıları

aşaıdaki gibidir

makbuzInsertCikisItem

Alan Adı Tipi

islemTuru ECikisIslemTuru İşlemin Giriş veya Çıkış olduğu girilir.

butceTuruID EButceTuruID Genel Bütçe veya Dönersermaye olduğu girilir

stokHareketTurID ECikisStokHareketTurID İşlemin stok hareet türü belirlenir 

(Tüketim,Terkin,Düzeltme)

makbuzNo integer Taşınır işlem Fişi Numarası

makbuzTarihi datetime Taşınır İşlem Fişi tarihi

muayeneNo string Var ise Muayene Kabul Numarası

muayeneTarihi datetime Var ise Muayene Kabul Tarihi

dayanagiBelgeNo string Var ise Dayandığı belge numarası



Taşınır Çıkış İşlemleri

makbuzInsertCikisItem Devamı

Alan Adı Tipi

dayanagiBelgeTarihi datetime Var ise Dayandığı belge tarihi

depoKayitNo integer İşle yapılan MKYS  kodu

teslimEden string Teslim Eden  Adı

fisAciklama string Var ise açıklama 

teslimAlan string Teslim alan bilgisi

cikisYapilanDepoKayitNo integer Ambarlar Arası Devir İşlemlerinde bu alana çıkış 

yapılacak  ana depo kodu girilir.

cikisBirimKayitNo integer Servislere ve alt birimlere yapılan çıkışlar da ve Sağlık 

bakanlığına bağlı kurumlara çıkış yapılırken kullanılır.

cikisYapilanKisiTCKimlikNo string Var ise TC kimlik no girilir.

digerBirimAdi string Kurum dışı çıkışlarda çıkış yapılan kurum adı yazılır

cikisStokHareketList stokHareketCikisItem



Taşınır Çıkış İşlemleri
 makbuzInsertCikisItem nesnesinin parametrelerinden bir tanesi cikisStokHareketList‟dir. Bu parametre ile çıkış yapacağımız

stokHareketID ler gönderilir. Yapısı aşağıdaki gibidir.

 Parametreler uygun şekilde doldurulup servis çalıştırıldıktan sonra makbuzInsertCikisSonuc nesnesi sonuç olarak dönecektir.veri

yapısı aşağıda belirtilmiş

stokHareketCikisItem

Alan Adı Tipi

girisStokHareketID integer Giriş sırasında oluşan mkys stokhareketID sidir.

Çıkış işleminin hangi girişe istinaden yapıldığı 

bilgisi girilir.

cikisMiktar decimal(18,3) Çıkış yapılacak miktar

hbysStokHareketID string Hbys tarafında oluşan kayıt numarası gönderilir.



Taşınır Çıkış İşlemleri

 Sonuç nesnesi sonucStokHareketItem alanı eklenen kayıtların kayıt numarasının tutulduğu veri setidir. Yapısı aşağıdaki gibidir.

makbuzInsertCikisSonuc

Alan Adı Tipi

islemKayitNo integer Çıkış fişi için dönen kayıt numarasıdır,  çıkış fişinin 

silinmesi için kullanılacaktır

mesaj string Eğer hata var ise açıklaması 

sonucStokHareketItem sonucStokHareketItem Veri seti

basariDurumu bool True = başarılı

sonucStokHareketItem

Alan Adı Tipi

stokHareketID integer MKYS dönen Id si

hbysStokHareketID string HBYS Id si

hataliSatir bool True=hatalı



Taşınır Çıkış İşlemleri
 Çıkış işlemlerin sonucunda dönen işlem kayıt numarası ayniyatMakbuzID‟ ye karşılık gelmektedir. Hbys içerisinde tutulması

gerekmektedir. Çıkış fişleri silme işlemlerinde bu kayıtID ye ihtiyaç duyulacaktır. Çıkış fişlerinin silinme işleminin

stokHareketDelete servisiylede yapabiliriz.



Demirbaş Giriş İşlemleri
 Demirbaş giriş işlemlerinde makbuzInsertGiris servisi kullanılır. Başlık 7 de konu ayrıntılı olarak işlenmiştir. Demirbaş girişlerinde

tüketim malzemeleri girişinden ayrıldığı kısım “demirbasItemList” parametresinin doldurulması kısmıdır. Tüketim malzemeleri

gişirinde yapılan her şey demirbasItemList parametresi kısmına kadar eksiksiz yapılması gerekmektedir. demirbasItemGiris

nesnesinin yapısı aşağıda belirtilmiştir.

 Burada önemli bir husus bulunmaktadır. demirbasGirisItem herbir makbuzDetayGirisItem kadar oluşturulup

hbysMakbuzDetayKayitNo ile ilişikilendirilmesi gerekmektedir. Örnekleyecek olursak ,2 tane makbuzDetayGirisItem olsun.

Birinci detay için 2 adet masa, ikinci detay için ise 4 tane sandalye girişi yapalım. Burada 6 tane demirbasGirisItem nesnesi

oluşması gerekmektedir. demirbasGirisItem nesnesindeki hbysMakbuzDetayKayitNo ile makbuzDetayGirisItem‟a verilen

numaraların veya karakterlerin eşit olması zorunludur. Demirbaş giriş işlemlerindeki tek farklılık budur. Dönüş sonuç değeri

madde 7 de ayrıntı olarak anlatılmıştır.

demirbasGirisItem

Alan Adı Tipi

hbysMakbuzDetayKayitNo string Hbys sisteminde oluş

hbysDemirbasKayitNo string

demirbasNo integer



Diğer Kurumlardan Devir Alma
 Diğer kurumdan devir alma işlerinde makbuzInsertGiris servisi kullanılır.

 kurumlardanGelenDevirlerGetData(kurumlardanGelenDevirKriter) servisinin kurumlardenGelenDevirKriteri parametresi vardır.

Parametre olarak gönderilen nesnenin içerisinde ilkTarih ile sonTarih alanları bulunmaktadır. Bu kriterler doğrultusunda kuruma

gelmiş olan devirleri listeler. Devir gelen fişlerden bir tanesi seçilerek devir fişinin detay bilgilerini çekmek için devirFisiGet

servisi kullanılır.

 devirFisiGet servisinin iki parametresi vardır. Kuruma yapılan çıkış fişinin belge numarası ve belge tarihini parametre olarak

alır. Servis “devirFisiItem” veri setini döndürür. devirFisiItem nesnesinin yapısı aşağıdaki gibidir.

sonucStokHareketItem

Alan Adı Tipi

cikisiStokHareketID integer

hareketTarihi datetime

miktar decimal(18,3)

vergiliBirimFiyat decimal

malzemeKayitID integer



Diğer Kurumlardan Devir Alma

sonucStokHareketItem Devamı

Alan Adı Tipi

malzemeAdi string Malzeme adını döndürür

malzemeTurID string Malzemenin ilaç, sarf veya demirbaş türüne ait 

olduğu bilgisini gösteren malzemenin tur ID 

bilgisini döndürür.

olcuBirimID string Malzeme ölçü birim ID bilgisini döner.

malzemeDigerAciklama String Malzeme bazında girilen diğer açıklama bilgisini 

döndürür

urunBarkodu String Ürün Barkod bilgisini döner

uretimTarihi DateTime Üretim tarihi bilgisini döner

sonKullanmaTarihi DateTime Son kullanma tarihi bilgisini döner.



Diğer Kurumlardan Devir Alma
 Devir fişi çekildikten sonra devirin gerçekleştiği bilgisinin mkys tarafına bildirilmesi gerekmektedir. Bu işlem için

devirGerceklestiYap servisi kullanılır. Servis devirListItem veri setini parametre olarak almaktadır. devirListItem nesnesinin

yapısı aşağıdaki gibidir.

 devirGerceklestiYap servisi “devirGerceklestiriciSonuc” nesnesini sonuç olarak dönecektir. Yapısı aşağıdaki gibidir.

devirListItem

Alan Adı Tipi

stokHareketID integer

devirGerceklestiriciSonuc

Alan Adı Tipi

basariDurumu bool True=başarılır

mesaj string Hata durumda değer dönecektir



Diğer Kurumlardan Devir Alma
 Devir alma işleminde mkys tarafında taşınır fişi oluşmaz. Devir alınan fişi tekrar mkys‟ye göndermek gerekmetedir. Devir

alınan fiş ile yeni fiş arasında bir bağlantıya ihtiyaç yoktur.



Kayıt Sayısı Fazla Fiş Aktarımı
 Çok kalemli taşınır fişlerin aktarımı yapılması sırasında oluşan zaman aşımından kurtulmak için “makbuzDetayInsertGiris”

serivis kullanılmaktadır. Bu servis makbuzInsertGiris servinin aynısıdır. Parametre olarak “makbuzInsertGirisItem” nesnesini alır.

Fark olarak burada “makbuzInsertGirisItem” nesnesin alanı olan parçalı göndermek istediğimiz ayniyatMakbuzunun

ayniyatMakbuzID değerini servise değerini atamak gerekmektedir. Bu şekilde zaman aşımı yaşanmayacaktır. Tek kalem

aktarım yapılacağı gibi toğlu aktarımda yapılabilmektedir.



Kayıt Sayısı Fazla Fiş Aktarımı
 Diğer kurumdan devir alma işlerinde makbuzInsertGiris servisi kullanılır.

 kurumlardanGelenDevirlerGetData(kurumlardanGelenDevirKriter) servisinin kurumlardenGelenDevirKriteri parametresi vardır.

Parametre olarak gönderilen nesnenin içerisinde ilkTarih ile sonTarih alanları bulunmaktadır. Bu kriterler doğrultusunda kuruma

gelmiş olan devirleri listeler. Devir gelen fişlerden bir tanesi seçilerek devir fişinin detay bilgilerini çekmek için devirFisiGet

servisi kullanılır.

 devirFisiGet servisinin iki parametresi vardır. Kuruma yapılan çıkış fişinin belge numarası ve belge tarihini parametre olarak

alır. Servis “devirFisiItem” veri setini döndürür. devirFisiItem nesnesinin yapısı aşağıdaki gibidir.

sonucStokHareketItem

Alan Adı Tipi

cikisiStokHareketID integer

hareketTarihi datetime

miktar decimal(18,3)

vergiliBirimFiyat decimal

malzemeKayitID integer



Fiş Silme İşlemleri

 girisMakbuzundanCikisYapilmisMi: Bu servis ile giriş fişine istinaden yapılan çıkış olup olmadıgı bilgisi alınmaktadır.Parametre 

olarak ayniyatMakbuzId degerini almaktadır.Geri donus degeri olarak cikisKontrolSonuc nesnesi donmektedir.Bu nesnedeki 

cikisSayisi degeri 0 dan büyük ise yapılan çıkış var demektir.

 MakbuzVarmi: Bu servis ile ayniyatMakbuzId degerini kullanarak bir makbuzun çkys tarafında var olup olmadıgı bilgisi 

sorgulanır.Parametre olarak ayniyatMakbuzId degerini alır.Dönüş olarak makbuzKontrolSonu nesnesi doner.Bu nesnenin varMi 

propertisi sorumuzun cevabını vermektedir.



Fiş Silme İşlemleri

 Fiş silme işlemi 2 şekilde yapılmaktadır. Giriş fişlerini silmek için GirisMakbuzDelete, çıkış fişlerini silmek için CikisMakbuzDelete

servisi kullanılır.

 Giriş fişleri silinirken bu girişe bağlı çıkışlarının giriş ile bağlantısının kopmaması için giris fişini silmeden önce mutlaka fişe bağlı

çıkışların yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir. Kontrol için GirisMakbuzundanCikisYapilmisMi servisi kullanılır.

 GirisMakbuzDelete : Giriş fişini silmek için kullanılır. Giriş parametresi olarak ayniyatMakbuzID parametresini alır.

 Sonuc olarak "makbuzSilmeSonuc “ nesnesini döndürür. Yapısı aşağıdaki gibidir.

makbuzSilmeSonuc

Alan Adı Tipi

basariDurumu bool True=var

mesaj string Hata durumda değer dönecektir



Fiş Silme İşlemleri

 Giriş fişini silmeden önce giriş fişinin var olma durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Bunun için “makbuzVarMi” servisi

kullanılabilir. Parametre olarak ayniyatMakbuzID‟ yi parametre olarak alır. Sonuç olarak da “makbuzKontrolSonuc” nesnesini

döndürür. Yapısı aşağıdaki gibidir

makbuzKontrolSonuc

Alan Adı Tipi

varMi bool True=var

mesaj string Hata durumda değer dönecektir



Fiş Silme İşlemleri

 CikisMakbuzDelete : Çıkış fişini silmek için kullanılır. Giriş parametresi olarak "islemKayitNo" parametresini alır.

 Sonuc olarak "makbuzSilmeSonuc “ nesnesini döndürür. Yapısı aşağıdaki gibidir.

makbuzKontrolSonuc

Alan Adı Tipi

varMi bool True=var

mesaj string Hata durumda değer dönecektir



Fiş Silme İşlemleri

 Çıkış fişlerini hareket bazında tek tek silmek için “stokHareketDelete” servisini kullanmak gerekmektedir. Çıkış fişi insert işlemi

sonucu oluşan hareketID‟ leri parametre olarak vermek gerekir. Çıkış fişinin var olduğu kontrolü cikisFisiVarMi servisi ile varmı

kontrü yapılabilir.

 stokHareketDelete servisi "stokHareketID" paremetsini alır. Bu servis ile oluşan tüm stok hareketler silinebilir. Giriş fişi ile

oluşan stok hareketleri bu servis ile silinemez. Zimmet,kayıttan düşme ,ihtiyaç fazlası işlemlerinde oluşan stok hareketler de bu

servis ile silinebilir. stokHareketDelete servisi “stokHareketSilSonuc” nesnesini sonuç olarak döndürür. Yapısı aşağıdaki gibidir.

stokHareketSilSonuc

Alan Adı Tipi

basariDurumu false True =başarılır

Mesaj string Hata durumda değer dönecektir



Mkys‟den Veri Alma İşlemleri
 Mkysden veri alma işlemleri 3 kısımda ele alınacaktır. Birincisi giriş fişlerini görmek ve çekmek.

 depoGirisMakbuzGetData servisi kuruma ait tüm giriş fişleri üst bilgisini listeler. Parametre olarak

“depoGirisMakbuzGetKriter” nesnesi alır. Parametre yapısı aşağıdaki gibidir.

 depoGirisMakbuzGetData servisi “girisMakbuzItem” veri setini döndürür. Yapısı aşağıdaki gibidir.

 Tüm alanlar zorunludur

depoGirisMakbuzGetKriter

Alan Adı Tipi

depoKayitNo integer zorunlu birimDepoGetData methodundan alınır mevcut 

depolar

butceYili integer zorunlu 2010 2009 

butceTuruID string zorunlu Nt_kod servisinden değer atanır. 

“B” Merkezi  “D”   Döner sermaye



Mkys‟den Veri Alma İşlemleri
girisMakbuzItem

Alan Adı Tipi

ayniyatMakbuzID integer firmaKayitNo integer

birimKayitIDGiren integer dayanagiBelgeNo string

makbuzNo integer dayanagiBelgeTarihi datetime

makbuzTarihi datetime fisAciklama string

cilt string depoKayitNo integer

sayfa string muayeneNo string

tedarikTurID string muayaneTarihi string

butceTurID string alimYontemiID string

teslimAlan string firmaAdi string

teslimEden string



Mkys‟den Veri Alma İşlemleri
 Bir makbuza ait olan makbuz detay bilgisini çekmek için makbuzDetayGetData servisi kullanılır. Parametre olarak

ayniyatMakbuzID,butceYili ve EButceTuruID‟yi parametre olarak alır. Dönüş değeri girisMakbuzDetayItem veri setidir. Veri

yapısı aşağıdaki gibidir.

Bir makbuz detaya ait olan stok hareketlerini ise girisStokHareketGet servisiyle çekebiliriz. Servis parametre olarak

makbuzDetayID,butceYili ve EButceTurID yi parametre olarak almaktadır. Ver yapısı aşağıdaki gibidir.

girisMakbuzDetayItem

Alan Adı Tipi

makbuzDetayID integer indirimOrani decimal

ayniyatMakbuzID integer indirimTutarı decimal

malzemeKayitID integer kdvOrani decimal

miktar decimal vergiliBirimFiyat decimal

olcuBirimID string malzemeDigerAciklama string

vergisiBirimFiyat decimal urunBarkodu string



Mkys‟den Veri Alma İşlemleri
StokHareketItem Tip Alanlar Tip

stokHareketID int dayanakBelgeTarihi DateTime

stokHareketTurID String malzemeDigerAciklama String

islemTuru String depoKayitNo int

butceTuruID String malzemeKayitID İnt

miktar decimal cikisTCKimlikNo String

vergiliBirimFiyat decimal uretimTarihi DateTime

olcuBirimID String sonKullanmaTarihi DateTime

belgeNo String demirbasNo int

belgeTarihi DateTime girisStokHareketID int

dayanakBelgeNo String cikisBirimDepoID int

cikisBirimKayitNo int ayniyatMakbuzID int

malzemeKodu String iadeTarihi DateTime

malzemeAdi String edinmeYili int

malzemeTurID String urunBarkodu String

islemKayitNo int digerBirimAdi String



Mkys‟den Veri Alma İşlemleri
C# Örnek :

mkysServisV2 ms = new mkysServisV2();

SoapKontrol sk = new SoapKontrol();

sk.firmaKullaniciAdi = “firmaadi”;

sk.firmaSifre = “firmaşifre”;

sk.mkysKullaniciAdi = “genelde  TCNO”;

sk.mkysSifre = “kullanicişifresi”; 

malzemeItem[] ntMalzeme;

ms.SoapKontrolValue = sk;

depoGirisMakbuzGetKriter dgm = new depoGirisMakbuzGetKriter();

dgm.butceTuruID = "B"; //zorunlu alan B veya D

dgm.depoKayitNo = depoKayitNo;  // 458583977 zorunlu alan depoKayitNo mevcut depoların birimDepoGetData methoduyla alınır

dgm.butceYili = 2010;    //zorunlu alan  integer  tipinde 2009,2010

girisMakbuzItem[] gmis;

gmis = ms.depoGirisMakbuzGetData(dgm);

//döenen cevap girisMakbuzItem tipinde liste

//giriş fişlerinin başlık bilgileri



Mkys‟den Veri Alma İşlemleri
 Çıkış fişleri üst bilgilerini çekmek için “cikisFisGetData” servisi kullanırılı. Servis cikisFisleriKriter nesnesini parametre olarak alır.

Sonuc olarak da cikisFisiItem veri setini döndürür. Veri yapıları aşağıdaki gibidir.

cikisFisleriKriter

butceTurID string

islemTuru string

butceYili integer

depoKayitNo integer

cikisFisiItem

turu string

integer string

belgeTarihi datetime

dayanakNo string



Mkys‟den Veri Alma İşlemleri

cikisFisiItem devamı

dayanakTarih datetime

hareketTarihi datetime

butceTuruID string

depoAdi string

depoKayitNo integer

cikisDepoKayitNo integer

stokHareketTurID string

cikisTCKimlikNo string Çıkış yapılan kişi tc kimlik numarası

verilenKisiAdi string

cikisBirimKayitNo integer

islemKayitNo integer



Mkys‟den Veri Alma İşlemleri

 Bir çıkış fişene ait olan fiş detay bilgilerini “cikisFisDetayGetData” servisiyle çekebiliriz. Parametre olarak

islemKayitNumarasını parametre olarak alır. Sonuç olarak “cikisFisDetayItem” veri setini döndürür. Veri yapısı aşağıdaki

gibidir.

cikisFisiItem devamı

islemTuru string

cikisBirimAdi string Çıkış yapılan diğer kurum adı

cikisFisDetayItem

cikisStokHareketID integer

hareketTarihi datetime

miktar decimal

vergiliBirimFiyat decimal

malzemeAdi string

malzemeKodu string



Mkys‟den Veri Alma İşlemleri

Yukarıda anlatılan 5 servis ile mkysde oluşturulmuş veriler problemsiz hbys tarafına çekilerek eşletirme yapılabilecektir

cikisFisDetayItem Devamı

malzemeTurID string

olcuBirimID string

makzemeKayitID integer

malzemeDigerAciklama string

demirbasNo integer

girisStokHareketID integer



Mkys‟den Veri Alma İşlemleri

Alanlar Tip Alanlar Tip

alimYontemiID String cilt String

ayniyatMakbuzID İnt dayanagiBelgeNo String

birimKayitIDGiren İnt dayanagiBelgeTarihi Datetime

butceTurID String depoKayitNo İnt

firmaAdi String malzemeGrupID String

firmaKayitNo İnt muayaneTarihi Datetime

fisAciklama String muayeneNo String

gonderenBirimKayitNo İnt sayfa String

makbuzNo İnt tedarikTurID String

makbuzTarihi Datetime teslimAlan String

makbuzSelect(int ayniyatMakbuzID) servisi

1.Parametre olarak tif girişinden sonra oluşturulan ayniyatMakbuzID yi alır.

2.Geri dönüş değeri "girisMakbuzItem" tipindedir.

3.Geri döndürülen veride aşağıdaki alanlar mevcuttur : 



Mkys‟den Veri Alma İşlemleri

StokHareketItem Tip Alanlar Tip

stokHareketID int dayanakBelgeTarihi DateTime

stokHareketTurID String malzemeDigerAciklama String

islemTuru String depoKayitNo int

butceTuruID String malzemeKayitID İnt

miktar decimal cikisTCKimlikNo String

vergiliBirimFiyat decimal uretimTarihi DateTime

olcuBirimID String sonKullanmaTarihi DateTime

belgeNo String demirbasNo int

belgeTarihi DateTime girisStokHareketID int

dayanakBelgeNo String cikisBirimDepoID int

Veri alma işlemlerinin hepsini bir arada yapacağımız bir servisde “stokHareketGetData” servisidir. Bu servis ile mkys veritabanında bulunan tüm 

giriş ve çıkış fişleri,zimmet,ihtiyaç fazlası gibi verilerin hepsini çekebiliriz. Servis dönüş değeri “stokHareketItem[]” veri setidir. Parametre 

olarakda “stokHareketKriter” nesnesini alır. Nesnelerin yapısı aşağıdaki gibidir.



Mkys‟den Veri Alma İşlemleri

StokHareketItem(devam) Tip

cikisBirimKayitNo int

malzemeKodu String

malzemeAdi String

malzemeTurID String

islemKayitNo int

ayniyatMakbuzID int

iadeTarihi DateTime

edinmeYili int

urunBarkodu String

digerBirimAdi String

stokHareketKriter(alanlar) Tip

butceTurID String Zorunlu alan(NTKod dan çekilebilir)

stokHareketTurID String Zorunlu alan(NtKod dan çekilir)

islemTuru String Zorunlu alan(Giris”G,Cikis”C”,zimmet”Z”)

butceYili İnt Zorunlu alan

depoKayitNo İnt Zorunlu alan

belgeNo String Boş geçilebilir

belgeTarihi DateTime Boş geçilebilir

girisStokHareketID int Boş geçilebilir.Çıkış işlemlerinde bu değer 

doldurulursa girişe bağlı çıkış hareketleri 

çekilebilir.



İhtiyaç Fazlası İşlemleri

 ihtiyacFazlasiInsert: Fonksiyon stoktaki malzemenin ihityaç fazlası olarak MKYS sistemine kaydedilmesini sağlar. Giriş değeri

olarak ihtiyacFazlasiInsertItem nesnesi almakta, cevap olarak ihtiyacFazlasiSonuc nesnesini dönmektedir. Kurumun ihtiyaç

fazlaları bu servis sayesinde girilerek MKYS‟ye gönderilir.Methoddan dönen ihtiyacFazlasiHareketId değeri MKYS kayıt

numarasıdır.

Alan Adı Tipi

aciklama String

belgeTarihi DateTime

butceTuru EButceTurID Bütçe Türü

depoKayitNo Integer Depo Id

girisStokHareketID Integer Malzeme Giriş 

işlemi sonucu 

dönen 

StokHareketID

miktar Decimal

Alan Adı Tipi

basariDurumu Boolean

ihtiyacFazlasiHareketId Integer İşlem sonucu 

dönen hareket id

mesaj String Hata Mesajı



İhtiyaç Fazlası İşlemleri

 ihtiyacFazlasiIade: Daha önceden ihtiyaç fazlası olarak kaydedilmiş olan kaydın iptal edilmesi işlemini yapar. Giriş nesnesi

olarak IhtiacFazlasiIadeItem nesnesini almakta, sonuç olarak IhtiyacFazlasiSonuc nesnesini dönmektedir.

Alan Adı Tipi

iadeTarihi DateTime

ihtiyacFazlasiIadeItem Integer İade

yapılacak 

kayıt ID

Alan Adı Tipi

basariDurumu Boolean

ihtiyacFazlasiHareketId Integer İşlem sonucu 

dönen hareket Id

mesaj String Hata Mesajı



Kişi İşlemleri

 kisiVarMi: Kişi üzerine yapılacak zimmetlerde veya çıkışlarda kişinin mkys içerisinde varmı kontrolu yapar. Giriş değeri olarak

kisiTCKimlikNo değerini string olarak almakta, sonuç olarak kisiKontrolSonuc nesnesini dönmektedir. Sonuç nesnesindeki değeri

kişi varsa varMi değeri true olarak dönmektedir.

Alan Adı Tipi

kisiTCKimlikNo String

Alan Adı Tipi

varMi Boolean

mesaj String Hata Mesajı



Kişi İşlemleri

 kisiInsert: Zimmet işlemlerinde kullanılanılacak kişiler kisiVarMi servisiyle bulunamadığı durumda bu servis kullanılarak sisteme

tanımlaması yağılır. Ekleme işlemi sonucunda kisiInsertSonuc nesnesi dönecektir. Yapıları aşağıdaki gibidir.

kisiInsertItem

Alan Adı Tipi

kisiAdi String

kisiSoyadı string

tcKimlikNo string

cinsiyeti string

dogumTarihi datetime

unvanKodu string

kisiInsertSonuc

Alan Adı Tipi

basariDurumu Boolean

mesaj String Hata Mesajı



Kişi İşlemleri

 unvanTurGetData: kisiInsert servisinde kullanılan unvanKodu bilgisi bu alandan gelen bilgilerle doldurulur. Servis "unvanAdi"

paremetsini alır. Kullanmak istediğimiz ünvanı paretmetre olarak verirsek içerir şekilde "unvanTurtItem[]" veri setinin sonuç

olarak döndürür. Yapısı aşağıdaki gibidir.

unvanTurItem

Alan Adı Tipi

unvanTurID String kisiInsert servisinin ilişkili 

alanıdır.

unvanAdi string



Kayıttan Düşme İşlemleri

 kayittanDusmeInsert: Kayıttan düşme işlemlerinde kullanılan servistir kayıttanDusmeInsertItem nesnesini parametre olarak alır.

Sonuç olarakda kayıttanDusmeSonuc nesnesini döndürür. Kayıttan düşme işlemlerinin silme işlemi stokHareketDelete ile yapılır.

kayittanDusmeInsertItem

Alan Adı Tipi

belgeNo integer

belgeTarihi datetime

butceTuru EButceTuruID

depoKayitNo integer

dusecekListe kayittanDusmeListItem

kayittanDusmeListItem

Alan Adı Tipi

girisStokHareketID integer

miktar decimal

hbysKayitNo strig

kayittanDusmeSonuc

Alan Adı Tipi

islemKayitNo integer

basariDurumu bool

mesaj string

sonucList sonucKayittanDusmeListItem

sonucKayittanDusmeListItem

Alan Adı Tipi

yeniStokHareketID integer

hbysKayitNo strig



Zimmet İşlemleri
 zimmetInsert: Demirbaş malzemelerin kişi üzerine zimmetlenmesi için kullanılan servistir.Servis parametre olarak "zimmetInsertItem" nesnesini alır.

Ekleme işlemin yaptıktan sonra ise "zimmetInsertSonuc" nesnesini döndürür. Nesnelerin yapısı aşağıdaki gibidir.

zimmetInsertItem

Alan Adı Tipi Açıklama

zimmetTuru EZimmetTuru Enumlardan bakınız butceTuru EButceTurID

ortakAlanaYapilanZimmet bool depoKayitNo int

zimmetVerilenKisiTCKimlikNo string demirbasVerilenYerID string

verilenYerID integer Boş geçilebilir zimmetListesi zimmetListItem[]

belgeNo int İ islemKayitNo İnt(boş geçilebilir)

belgeTarihi DateTime

 zimmetInsertItem nesnesini kullanımda dikkat edilmesi gereken bir husus zimmet ek zimmet ise islemKayitNumarası alanı ilişki alanıdır ve bağlı olan

zimmetin işlem kayıt numarasıdır.



Zimmet İşlemleri
 "zimmetInsertSonuc" nesnesini yapısı aşağıdaki gibidir.

zimmetInsertSonuc

Alan Adı Tipi Açıklama

islemKayitNo İnt Zimmet kayıt numarasıdır

basariDurumu Bool

Mesaj String Hata durumunda mesaj 

dönecektir

sonucZimmetList sonucZimmetList[] Zimmet detayların sonucunu 

döndürür.

 sonucZimmetList nesnesinin yapısı ve açıklaması aşağıdaki gibidir.



Zimmet İşlemleri
 "sonucZimmetList" nesnesini

sonucZimmetList

Alan Adı Tipi Açıklama

yeniStokHareketID İnt Zimmetten alma işleminde 

kullanılacak alandır.

hbysKayitNo string İnsert işleminde verile kayıt 

numarasıdır.

 Zimmet işleminde oluşan stokhareketID ler sistemde tutulmalıdır. bu kayit numaralarına göre zimmetten alma işlemi yapılacaktır.



Zimmet İşlemleri
 zimmettenAl: Kişilere verilmiş demirbaşların zimmetten alınma işlemini yapar. Servis “zimmettenAlInsertItem” nesnesini parametre olarak alır. Dönüş

değeri ise “zimmettenAlSonuc” nesnesidir. Yapıları aşağıdaki gibidir.

 Bütün servislerde olduğu gibi toplu işlem yapılan servislerimizde herhangi bir hata oluşması durumunda tüm listenin iade işlemi iptal edilecektir. Bütün

liste başarılı birşekilde geri alındığı durumunda zimmettenAlSonuc nesnesinden başarı durumu true olarak dönecektir.

zimmettenAlInsertItem

Alan Adı Tipi

zimmettenAlmaTarihi DateTime

alinacakListe zimmettenAlListItem[] Veri setidir

zimmettenAlListItem

Alan Adı Tipi

zimmetInsertHareketID int Zimmet ekleme esnasında oluşan 

stokhareketID‟dir.

zimmettenAlSonuc

Alan Adı Tipi

basariDurumu bool basariDurumu=true

mesaj String



Zimmet İşlemleri
 zimmetListesiGetData: Kuruma ait yapılmış olan tüm zimmet fişlerinin üst bilgilerini getirir. Bu listeye göre ek zimmet işlemleri yapılabilir. Zimmet

kayıtları sistemde var ise ek zimmet işlemleri ilgili sistem kayıtlarıylada yapılabilir. Servis parametre almaz ve dönüş değeri “zimmetItem[]” veri setidir.

zimmetItem

Alan Adı Tipi

belgeNo İnt

belgeTarihi datetime

verilenKisiAdi string

verilenBirimAdi string

verilenYerAdi string

islemKayitNo int

personelSicilNo int

verilenKisiTCKimlikNo string

birimKayitNo int

 Ek Zimmet işlemlerinde islemKayitNo alanı kullanılacaktır.

Ek Zimmet yaparken zimmet insert işlemi sırasında

kullanılan üst bilgilerde aynen gönderilmelidir



Yıl Sonu Devir İşlemleri
 Yıl sonu devir işlemlerinde makbuzInsertGiris servisi kullanılınır. Normal giriş işleminden farkı “devirEdecekStokHareketID”

değeri set edilmesi gerekmektedir. Devir fişinin belge numarası 0 stokaHareketTurID‟si EGirisStokHareketTurID.yilSonuDevri

olarak atanmalıdır.

 Yıl Sonu devir işlemleri yapmadan önce kontrol servisleri çalıştırılarak bozuk veriler çekilebilir.Kontrol servisleri aşağıdaki

gibidir.

 eksiBakiyeStoklarGetData: stoklardan eksi bakiyeye düşmüş kayıtları döndürür.

 fiyatıFarkliOlanStoklarGetData: giriş ve çıkış fiyatı farklı olan stokları getirecektir.

 butceTuruFarkliOlanStoklarGetData: giriş ve çıkış işlemlerinde bütçe türleri farklı olan stokları getirir.

 deposuFarkliOlanStoklarGetData: giriş ve çıkışta depo kayıt numaraları farklı olan stokları getirir.

 malzemeIDFarkliStoklarGetData: giriş ve çıkış malzeme kayit numaraları farklı olan stokları getirir.

 stokDurumGetData: kurumun deposunun son durumunu getirir.

 Yıl sonu kontrol servisleri “yilSonuKriter” nesnesini parametre olarak alır ,“stokHareketYilSonuItem[]” veri seti dönüş değeridir.

Yapıları aşağıdaki gibidir.



Yıl Sonu Devir İşlemleri
StokHareketIYilSonutem Tip Alanlar Tip

stokHareketID int malzemeDigerAciklama String

stokHareketTurID String depoKayitNo int

islemTuru String malzemeKayitID İnt

butceTuruID String cikisTCKimlikNo String

miktar decimal uretimTarihi DateTime

vergiliBirimFiyat decimal sonKullanmaTarihi DateTime

olcuBirimID String demirbasNo int

belgeNo String girisStokHareketID int

belgeTarihi DateTime cikisBirimDepoID int

dayanakBelgeNo String ayniyatMakbuzID int

cikisBirimKayitNo int iadeTarihi DateTime

malzemeKodu String edinmeYili int

malzemeAdi String urunBarkodu String

malzemeTurID String digerBirimAdi String

islemKayitNo int cikisMiktari int

dayanakBelgeTarihi DateTime depodakiMiktar int



Yıl Sonu Devir İşlemleri
yilSonuKriter

Alan Adı Tipi

butceYili int

depoKayitNo int

tasinirKodu string % şeklinde gönderirsek tüm listeleri çebiliriz.

butceTuru string

 yonetimHesabiCetveliGetData: yönetim hesabı cetveli çıkartılır. Servis “yonetimHesabiKriter” nesnesi parametre olarak alır.

yonetimHesabiCetveliItem[] veri seti dönüş değeridir. Veri yapıları aşağıdaki gibidir.

yonetimHesabiKriter

Alan Adı Tipi

butceYili int

depoKayitNo int

tasinirKodu string % şeklinde gönderirsek tüm listeleri çebiliriz.

butceTuru string



Yıl Sonu Devir İşlemleri
yonetimHesabiCetveliItem

Alan Adı Tipi

tasinirKoduDuzey1 string

tasinirKoduDuzey2 string

tasinirAdi string

tasinirAdiDuzey1Adi string

harcamaKodu string

gecenYildanDevirEdenMiktar decimal

gecenYildanDevredenTutar decimal

yilIcindeGirenMiktar decimal

yilIcindeGirenTutar decimal

yilIcindeCikanMiktar decimal

yilIcindeCikanTutar decimal

gelecekYilaDevredenTutar decimal



Güncelleme Servisleri
 stokHareketUpdate: stoklarda güncelleme yapan servistir. “stokHareketUpdateItem[]” veri setini parametre olarak alır. “mkysSonuc” nesnesi geri

döndürür. Veri yapıları aşağıdaki gibidir.

stokHareketUpdateItem

Alan Adı

stokHareketID int

uretimTarihi DateTime

sonKullanmaTarihi DateTime

edinmeYili int

 stokHareketUpdate servisin stokHareketUpdateItem nesnesinin tüm

alanlarının doldurulması gerekir.boş veya null geçilen alanlar

gönderildiği şekilde güncellenecektir. Update edilecek stoklar veri

seti olarak gönderilebilir.

mkysSonuc

Alan Adı

islemKayitNo int

basariDurumu bool

mesaj string



Güncelleme Servisleri
 barkodUpdate: Ürün barkodlarının güncelleme yapan servistir. “stokHareketID ve barkod” bilgisini parametre olarak alır. “mkysSonuc” nesnesi geri

döndürür. Veri yapıları aşağıdaki gibidir.

barkodUpdate servisi giriş stoklarının barkod bilgisini güncellemek için

kullanılır. Çıkış barkodlarında bir güncelleme yapılacaksa

öncelikle giriş stoğunun güncellenmesi gerekir.

mkysSonuc

Alan Adı

islemKayitNo int

basariDurumu bool

mesaj string



Güncelleme Servisleri
 makbuzUpdate: Makbuz bilgilerinde güncelleme yapan servistir. “ayniyatMakbuzuUpdateItem[]” veri setini parametre olarak alır. “mkysSonuc”

nesnesi geri döndürür. Veri yapıları aşağıdaki gibidir.

stokHareketUpdateItem

Alan Adı

ayniyatMakbuzID int

ihaleTarihi DateTime

ihaleKayitNo DateTime

alimYontemi EAlimYontemiID

malzemeGrubu EMalzemeGrupID

 Makbuz bilgilerini güncelleme işleminde bütün alanlar

doldurulmalıdır. Update edilecek makbuzlar veri seti olarak

gönderilebilmektedir.

mkysSonuc

Alan Adı

islemKayitNo int

basariDurumu bool

mesaj string



Log Servisleri
 stokHareketLogGetData: İlgili stoğun güncelleme ve silme işlemlerini getirir. Kim tarafında hangi tarihte değişitirilmiş bilgisi vardır. “stokHareketID” bilgisini parametre olarak alır. Dönüş

değeri “stokHareketLogItem[]” veri setidir.

StokHareketILogtem Tip Alanlar Tip Alanlar Tip

stokHareketID int malzemeTurID String iadeTarihi DateTime

stokHareketTurID String islemKayitNo int edinmeYili int

islemTuru String dayanakBelgeTarihi DateTime urunBarkodu String

butceTuruID String malzemeDigerAciklama String digerBirimAdi String

miktar decimal depoKayitNo int logTarih String

vergiliBirimFiyat decimal malzemeKayitID İnt logKullanici string

olcuBirimID String cikisTCKimlikNo String logIslemTuru string

belgeNo String uretimTarihi DateTime logIp string

belgeTarihi DateTime sonKullanmaTarihi DateTime logMakina string

dayanakBelgeNo String demirbasNo int

cikisBirimKayitNo int girisStokHareketID int

malzemeKodu String cikisBirimDepoID int

malzemeAdi String ayniyatMakbuzID int



İlaç Servisleri
 ilacSorgula: Ürün barkoduna göre ilaç ,atc ve etken madde bilgileri getiren servistir. Servis barkod ve ilac adı bilgisini paremetre olarak alır. Barkod bilgisi zorunlu alandır. Servis

ilacSorgulamaSonuc nesnesini sonuc olarak döndüdür. Yapısı aşağıdaki gibidir.Sonuc nesnesi alanlardan 3 tanesi ilac,atc ve etken madde listelerini içerir.

ilacSorgulamaSonuc

Alan Adı

ilacList ilacItem[]

atcList ilacAtcItem[]

etkenMaddeList ilacEtkenMaddeItem[]

mesaj string

ilacItem

Alan Adı

barkod String

ilacAdi String

ilacAtcItem

Alan Adı

barkod String

atcAdi String

atcKodu string

atcTanimi string

ilacEtkenMaddeItem

Alan Adı

barkod String

etkenMadde String

miktar string

birimi string


