
6.

5.ı6.

5.17.

7.1.

7.ı,.

7.3.

7.4.

7,6u

7.?.

7.8.

7.9.

Tarnamlanan doğrııdaıı tgınin dosya işlernteri şisten: ü.zerinden de tamamlandı oiarak
iŞaretlenmeli ve d'oğrudan teı4in dosy,alaıına iiişkkı !ilalfioııiğ *lııniarı, doğrııdan
temin listeleri, sonuç özetleri raporları.alıwıışlıdır,
Türn §atın alm4, Birimlerince 'tslçp edülen, günooitstııe, r.gporlamo, Etıalia
karŞılaŞrrn;a, gr.afik ve işüatişiiksel,doktirıaııl§ün.veriieri sağıanrrialıdff .

sirıniş yÖştri,ııi G§REKsiNiıır-gni
Kullanıcı sisteın iiaerinden sözleşnıe bakiyesi bulunan rna.izçıtıe için sipaıiş taiebi
oluşturab ii,nıelidir-
Sistem; siPariŞ onay mekanigmasrnı betrirleyebjlıreti, sipariş of,ıay §trğşlarr şi*tgnıdç
aYarlanabilıneli, is-teff bağtı oİarak girilen siparbter; Te*is yctkili biriır,*in* ya da
Birlik Stok Yönetim Eiriıni ilgiii ekranuıa düşmelidir.
Stok Yönetim birimi siparişi doğerlendiritken aylık tiiketim, yıllık ttiketim, depo
rnevcudu, birim fiyatı vb. bilgileri söz konusu ekranda görmelidir,
Değerlendirmeyi bu veriler iizerinden yapııIalı onay veya reddedçbiimçlidir.
§istem; Ayn bir ekranda siparişlere ait kalemlerin aylık ve yıllık tiiketim trendlerinin
izlenebilmesine olanak sağlıunalıdır.
t[azırlanan siparişlere ait Firma sipariş formları istçnitdiği takdirde gtomatik mail
yoluyla iletilebilmelidir.
Sağlik teşişlerinde hazırlaııan siparişler; Merlcezi DEıo biriminde birieştirilebilmeli
ve tek sipariş formu ile ilgiii firmalara gönderimi yapılabilmelidir.

MUAYENE KABIJL sÜnşcİ yÖxnrİnşİ GER§K§İNİn ııunİ
Muaiene kabul modüliintin satın alma modulü ile entegre çalışması gerekınektedir.
MuaYene komisyonu Muayene kabul modültl iizerindtn asıl ve yedek üyeler
seçilerek ol uşturması sağlanmalıdır.
Kontrol teŞkilatı komisyonu Muayeııe kabul ııodülü üzerintien asıl ve yedek üyeler
seçilerek oluştunnası sağlanmalıdır.
Kontrol teşki}atı görevlenürme yıızıst sistem {izeiinden otomatik olank
oluşturulnıalıdır.
Mrıayene, koıııisyonu görevlendinne yğeıgı si,*rn üzerir.ıden ototnatik olarak
olııŞturulrn*lı ve kornisyon üyelcriııe g-rııail ile biigilondirme yııpff,ıa§ına funkön
sağiaı,nalıdıı
fuİualıeııo kabuJ ffipöIu, }ıiaxıet işleri kabui ttklif belgesi, hizrnet işieri kabul

tııtanağı muayeRe kabııl modülü üizerind.en çıkcrtıImalıdır.
MuaYeno kabuİ rnodülü üzşrine ek dosya yiftteCIınesino imkfuı tanınmaiıdır.
M,uayene kabul modütü üzerindsn saün atrımaya bağ,lı yapılacak ırııı*yenel.er için
ihale kaYıt numara$ı, §in adı, fırrna adı vc ılım hırğ ar_,aırıa kiteı{çrine göre satın
almaya bağlı muayene kabul bitgilerine wişim sağlanmatıdır.
Muayene kabu,l rnodülii üzerindeı yapılan nıuayeneterin .ödçtne durum.lannı
gösteren raporlar içe,rrnelidir.

Yapılan hizmete ait hakediş raporu uygıılama üzerinden üretilmeli ve ödeme emri
hakediş raporu ile entegre olacak şekilde diizşrılennıelidir.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6;6.

6.7.

7.

1,§"

7.10.
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7.ı ı.

7.12.

7.13.

8.1tı.

8.ı ı.

8"l2.
8.ı3.

8.ı4.

MuaY,cne kabul ınodiiİü tiıerinden yapılan ınuayerığlĞr .için gerekli ihtar yazıları
hazırianmasıaa v€ tirrrıalara moii atılnıgşgıa olanak soğlıınna,lıdır.
Merkezi dePo birimi tarafınca sip,ariş .oditen birleştirilrniş .sıparişlerin kabtıitinde,TiF
bilgisi otornatik oluştur,ularak Mky§ şiştominç gönderiıni.sağlanr.rıalıdır-
Muayene Kabul Birimi talep edi.len g$incellemc, rapoflama anali{ karşılaştırna
grafi k ve istatistiksel dokümanlann verileri seğlanmaiıdn.

8.2.

8.3.

8.4.

8.§.

8.6.

8.7.

ü. HAIffI}İş V§ TAHAKKUK §ÜRECİ yÖxgrİıaİ G§R§KsİNİ*ıırnİ
8.1. MuaYene kabulü yapılrnış ve faturası kesilrniş söeleşrne kalern|erinin hakedişi

tıy.gularna üzeıinden yapılabilrnelidir.
HakediŞ ile ilgiti kesir*iler (Gclir vergisi, damga vergisi, KDV tevkifatı vb.}
otgrnatik olarak hesaplanabilmelidir.
Hakodiş ile ilgili raporiar uyguıafrır iiaerindeıı tiretilebilrnelidir.
HakediŞi Yapılan faturaların tahakkııku şistem üzerinden yapıla.bilıııeli ve kalenılerirı
ilg,ili bütçe kodlarından harcamaları güncellenn.ıetidir"
ÖOerne eıııri belgesi gi§tem üzerinderı çılcariıtabilmeli ve gerekli aktaşımlar
yapılabilmelidir.
TahakkukBir,imincg talep edilen günceilerııt, rapod&rna, analiz, karşıIaştıtrrıa, grafik
ve istatistiksel dokiimanların verilerl sağiannıalıdıı
Muhasebe; Kurumun Finansal bilgi sistemi otrarak bilanço usulü calışnrılmalı, Temel
Mali tablolar ile (Özel ve aynntılı bilanço, Özet ve aynntılı gelir tabloları) ek mali
tab-loları (Satışların maliyeti, fon ve nakit akıını, kar dağıtırn tablosu ite öz ktynakiır
değişim tabiosu) oiomatik oluşturabiiınetidir.
İ{er aŞaınada Mİzan dökil§ıl§ri belirli kstastara göre alınabilmelidir. Tarih araiğı
yıl, ay kriterlerine göre miarlyardımcı defter.ler olu$unılabiimelidir.
MuhaŞebe sistemi büÇo ile kgnşolide çalışınalı, ödenek kontrolü her aşamada
yapılmalıdır,
MuhaŞebe siştemi farklı bütçe ttirlerine gixe di.namik olar.ak farklı çalışabilınelidir.
Faı{ch Şablon seçenekleri ile otomatik ödeme emirleri ve rnuhaşebe iişleri
hazırlanabitmelidir
.4.çıtış ve kapanış fi şleri otomatik haeırlanrnalıdş.
Siirektilik arzçden (abone takip, fatura takip vb.) muhasebe işlemlerinin rnuhaşebe
Şablonİarına ataıııa§ı yapılabiimeli ve istenildİginde şablondan kullanımı
sağlanmalıdır.
Hesap planı sistemi; hem Tek dtizeıı Muhaşebe hEıııdç Analitik muhasebe sistemi
ilkelerini üzerinde banndırabilmçlidir. Fiesop planlan; Fişansal sisteme (Bilanço,
gelir, maliyet, Nazıırı hesap}ar), tfuyıt ediİdiktsri dç*erhrş, forıksiyonlarına göre
tastif edilebi,lmelidir.
Öze[ikli hesaplann tahibi sistemde otomatik yapılabilrnetidir. (Avans Hesapları
takibi, hesaplar arası mahs,ııplaşma işlemi.eri, Kira İşiemteri, Kira Hesapları abone
takip iştemleri)

8;ü.

8,9.

8.ı5.
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9. BüTçE yö§§Tiilt_ şiIRDAi cgn§fi§i${ih{Lrnü

Btıtçe yıliık olarak hazu.tanmslı, önceki 2 yıl karşılaştır.lnalan yapılabilıneli ve

sonraki gdlecek 2 yıt için tatı$ini bütşş rakanlgnuı otomatİk oluştuıulab{lrrışlidit.

Gelir, Gider vs yatırınıı bütçeleri olamk,sınıflandıniabilmelidir"
Biltçe harekotleri tc,rih aralığmda iilenebilnıeli, bütçe transfer,te,ri (çkleıno, cksİltnıe,

aldail ııI} yapı la.bi tıııetiüir.
Bütçe te,ktifi, Onuyı; kesiııltşııesi ,vğ ffirdığs_ğbe ,siğtğıüıii,r oüoınatik aktanlınagı

sağ}anrnahdır. B{itço transfotleri ınu}ıasobç sistenıirıe otomatik yansınıalıdır.

},iothangi bir hiriınin belirli bir btltçe kaleırıindeki ödencğin blokesi yctki

çerçevesinde yapılabitmeiidir.

Muhasebe sisteminde kullanılacak gelir ve gider hesaplannın bütçe ve yarısıtına

hesaplan kmşılıkiarı taşıınlanabilırıeiidir,
Bütçe onaytraııa§ ıEkııınlaıının ya§ai dökiitrılcre oioılıatik yan§rtn ıEı yapılnbilmeİidir.

Birim içi ve birimlct arası bütçe aktanırühn ile Ek btitşe işlernleri yapıl*bilmelidir.

Sistemin her aşaıtıasında muhaseba sişteıni ile entegrc olarak gelir gider b{itçe

gerçekleşıne ofanlan izlonebilmelidir. Gerçeldeşıne birim bazında ve kgısolide

olarak takip edilebilmelidir.
Bütçe sisteminde denlttik e§a§tr. Sistem gelir ve gider bütçeleri rakamlarını her

aşnrnado konrol etııeli ve uyarı veiT,nelidit.

Bütçe sisbmi ;'fek Dtizen Muhasebe Siştemi ve Analiük bütçe sınıflandırma sistemi

ile taşarlanabilndidir. Bir bütçe birirninin ftklı biıtçe tiitleri ile bütçe yapma§ına

imk6n rrcrıneiidir
Ödenek+Bloke+Taahhit+Harcant+Kuliaııılabilir+Katan bütçe tutarlan topltı, tarih

bazında ve detaylı aluıabilmelidir. Bütçe ve gerçekleşme rakamlan anlık Olaıak

izlenebilmelidir.
tsakiye kontrot sisterrıi oiınalr, kıır.umrın izni dışıııda btitçe ödonekleri kaİarnrıın

oksiye (-) düşmesino izin verilı,ııeınçlidir.

İhale sonuçlanıp sözleşme furgalandtktan şonra ihale bazında ka-lem kalenı bloke

tutarlarının gerçğkleşen sözleşme bedeli iie sistem tizerinden güncellemesinin
gtoıtıatik yapılması, ihale oııayında bloke edileu bütçe tut*rian sçrbest bırakarak

büçe*ine iade edilmcsi, Btitçe birimine "ğiinçelleıne Yapılrnıştır" uyansının
verilmesi, bununla bitlikte tiim yapılan işlemterin anai.itik bütçe sistemi ihale onay

belgesine entegre olmalıdır.
Yıliara yeygın alım iştrerinde soıraki yıVyıllann blokelerinin her iş için ilgili
kalerülerden blokşlerinin;:yapılınğı§ı gereknıekfodir.
yıllara yaygın Mal aliınlannda ihale bazında tnşvöut yllın mal çekittı tutrrlanütn

düşülerek sözleşne bedeli blokelerinin gtiııcellennıesi, butıunla birlikte takip eden

yılın stıalcşme bçdglinden kalan bakiyenin blçke çdilıınçsi gerekmektodir.

İhale işlemleri sırasinda ödenek ve bütçe konholti yapacak ve ihale sonrasında

ödenekten ilgili tuaı düşerek ptCIgrarrı ve malitik biitçeye göre takip etınelidir. 21lf
vç 22ld ile yqpılan ılırnlrya ili$lçin %l0 kgntro,lleri ojgınatik oİarak yapılnıalıdır.

9"2.

9"ı.

9.3.

9.§.

9.6.

9.7.

9.ü.

9.ı0.

9.t ı.

9.:L,:L

9,13.

9.ı4.

9.4.

9"9.

9.ı§.
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9,16, Ek ödenek giriŞleri, biitÇğtef ataşı aktarıırılar, btltçe yönetnıeliği ve yayınlanan
Sağlık tsakanlığı bütÇe Çağnsına ilişkin geııelgeye göre çıliartılması gereken
ra.pqr.l4fin hepsi sisbtıı üizerinden çıkartılabilınelidir.

9,:11, tsİltÇeleıİn muhasobeleştirilmesi, ödensklerin oluşturulması sistem üzerinden
yapılabilmclidir.

9.18. BütÇelcrin alıııı tİpleri belirienobi.lrnElidir: Dğngr Serınaye }.e Gcnel Büçe
Uygıılamalan ayn ayrı o}arak takip cdiiebiirnetidir.

9.19. YaPdan tiirn alımlar vo bu aiırtı}ara ait blrke; sözlğşme. harcama ve kaian tutar
verileri usulüne göre (İ,hale ve doğrııdan temirı} her bir birim için ayrı ayrı ve tek bir
seferde toplu olarak almabilmelidir.

9.20, Mügsebe raporlan attında "TDMS Büçe Modüttl-İhale Raporları-İhaıe yonetim,,
sekmeİerino benzer Şekitde ihate ınaddçsi vc alırn ttirtinE göre yapılan topıann
sözleŞrne tutarİıri ve bu topt-aırı sözleşnıe tutırlannd;an gerçckleşor harçarııaları
içerir "İhale Gruplarına Göre oerçek§nne Raporu" yer aımaııdır.

9.2l. Tütn raPorlar her bir birirn için birim adı Jtıada ayn ayn, icmal şektinde toplu
olarak ve "heu§i" adı altında tüm kurunılann verilerini içerir şekilde alınabilmelidir.

9.22. Excel forrnatındaki verilerde her bir sütıun tek bir başlık ile tanımiiınmaiı,
birleŞtirilmiŞ hiicre kullanılmamalı ve her hücreye bir veri karşılık gelecek şekilde
pivot table (özet tablo) çalşınasına uyguı şekilde alınab-ilmeiidir.

9,23. Ttim raporlarda yer alan sayısal verilerde (parasal tutar, adeq kito, kutu vb.) binlik
a}facı, ondalık sayı iÇeren verilerde de ondalık ayracı kullanılma.lıdır.

9:24. Bütçe birimi tara,ftndan talep edilen güncelleme, raporlama, afiıliz, karşılaştırma,
grafi'k ve istatistikşel dokiiınanların verileri sağlanmalıdır.

ıCI. yöıüETiciSKRANıGEREK§İNİMLERİ

l0.I. §ağlık Tesislerinin yoğunluklarına giire sisteırıi kullanım ordnlan ve hangi.biriıtıdo
hangi işIer bekliyor bunuiı istenildiği zaanan görfiiobilınesi,

l0.2. BütÇe aşımı yapına.rnalıdır veya biokedç bekleyen öüeneklerin listelenmeşi
sağlanmalıdır.

l0.3. .Hangi ınalzeme, hangi tesis tatafından, ne zeman, kimdan, hangi yöntemte, ne
kadara alındı gibi detalı tedarik istıtistiği çıkartılabilmeli

l0.{. §ağlık teşislerinin giincel deBo ınevoutlan, ttiketimleri vğ stok fazlaları
listelenebilmeli

l0.5. Yetki devri kapsamında linıit aşırıı yapafı §aği* tesisleri izlenebilmeli

ı ı. KAaAR DE§TEK sİsrşnııuRİ VE aAPQRLAMALAR

I1.1. Sistem; kunım işteklerine göre dinamik mporlanıalar olıışaırulmasına olanak
sağlaıtıa|ıdır. Rapotlauıa araçı çk bir yarıiım geıektirnıedun sthir,baz yar&mıyla
rapCIr hazırlayabilıneli, hazırlaıan fapoı sayısında herhıngi bir sınırlama
oluaryıalıdır.

l1.2. CIluştıuru,lan raporlar; Ex.cel, Word, Pdü Htıı,İ gibi bütiin popüler formatlara
aktarılabilmelidir.
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1t,3, Raporlanıa sistemi; tİır,ayıcİ üzorindE herh,aagi bİr ek bileşne (Active)VJava) ihtiyaç

ıı'4' RaPodatna Sisteni; RaPox Pivot, Dfl§ııbbatd ve anlıiç sorguiarna gibi işlemler için
rck bir ara ytiz sunmalıdır.

ll,§, RaPorlar; Yetlri hİYeraryisine göre çatışmalıdır. Örnrğin Teda*ik yönetim süi,rccinde
Tesi,s YetkitiŞi,; Kendi tesisi ile itgi,ti raporlan alabiiirken ayııı raporu birlik yetkilisi
btitiin tesislş tizerinden alabilmeıidir.

İl"6, O,İuŞtu,ru'lırı raPorlar rnaiİ yoltıyia sistem üzerinden günderilebilmelidir.
l1,7, Yönetİcilere Yöne[ik olarak dinarnlk giincellenon ,o *, tasgnmiatı ytpılmalı; bu

ara Yüzde dashboard, Pivot tııblo, ve graiikler aynı ekran a kulianılabilşıeIidir.
BelirlÇnen göstcrgeler (}trız, Eaşarı göstergesi) ıı. ,. Drilİ_down özeltikİefi ile
kullanıcı tek tuş ile.detaya gidebiimelidir.

l1,8, Dinamik olarak taŞarlanan Dnşhboard'iarda tsiriik, Tesis, Depo, Krıllanıcı. bazında
grafİkler tasarlanmalı, Drill-Down özelliği vç KPl göstcrgeleri bulunıııalıdır.
Kullanıcı .Drit'l,Doırn amcıltğıyia özet verjdgn detay ya da detay ver.iden özetç
uiaşahilmelidir.

l1,9. Raptırlar Tesise, kullanrcıy4 Biriiğe yöneiik hazırlanabilmelidir.
lt,1,0, RaPor Ekran Parametreleri dinamik olarak ksarlanabilmeli, ayrıca farktı bir

yazıl ıma ihtiyaç duyulmamalıdır.
lı,ıL RaPor ekrarunda f,arklı filtrelınne özellikleri olmalı, kullanıeı üekffi soıguIanaya

ihtiYaÇ duYmadan veri üzerinde farklı filtrelemoler ile işleın yapabil,rnelidir.
11.12. pivot tablolar hsarianabilmeli, kolon|ar ltullanıçı tarafrndan organize edileb,ilmeli,

sıralamaltın dinamik Çlarak y.wpabilrrıoli ve yaptığ dqğişiklikleri soffiad6n kultanrnak
iieere kayt cdebilmelidir.

1t,,İ3. DaŞlıboard tasarım eltranlaı:nda herhangi bir yaıılrrna ihtiyaç duyulmadan hız
göstergsleri, ba.sarı g<i§terşlerİ tanımlanabilmelİdir.

l2. MOBIL I(ARAR DESTEK sİsreıvııgRİ

l2.1, Sistemıİe Yöneticİlere yönelik olarak hagı.riamn lCIrar dçstek sistuınleri; cğp
telefonu/tabletlerde ÇalıŞrnalıdır. Hazırlanan Uygulamalar web browserda çaıışan
uYgulamalar değİl, Andıoid/tphone için getiştirilmiş ııygııiamalat olmatıdır.

l2.2. Sistern; kulİanıcı yetkisine göre tarih arahğında stireçlerle ilgili istatistik
sağlamalıd.ır.

llJ İhateYe,ait bakiyeler, üriirış ai't ıuevaut dıır,ıırıiar wrgıılanabilıne.ıidir.
l2;4- Çekifunsipırişttrizlenebihnelidit.

13" ENTEG.RA§YON

l3.1. Bütiin uygulaınalar birbiriyie eııteg[e ça,lışnıalıdu. Taişbin oluşrnasındm ödçıne
evrükının oluŞması aŞaııııı§ıııa kadar farklı adr*slere, f,aıtlı uygulaınalar4 farklı
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t3.ı.

l*ul,lanıcıiar kııllanılmadan tek &uJtanııçıyh, btit{in s:(irpci gtirebiliyor olması
sağlanmalıdır,
Sağlık Bakanlığı (,\,iKY§), Kamu İhale Kurumu (EKAP) gibi kuruıııIann
hazırlamıŞ oldu$l web servisler gibi şonıadan çıkacok ve,önoçdçn çıknıış hiz,metiçre
entegra§yon iş,leınini sağIaırtası ger,okr,nektod,ir.
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Web §ervi* Enfegrasyon Kriteı.{pri

HBYS MKY§.t|*k§l ffiffig

ı' Akış - Fafura §or§ııtama wçb seryişi. Aşğıdaki triter,lgrle fafura sorgu,lanası yapılır.a, MKYS De,po Kodu
b. Muayene Iı{o

c. Fiınıa Adı
d. Muayene Başla,ma Tarihi
e. Muayene Bitiş Tarihi
i. Teslim Başiama Tarihi
g. Teşlim Bitiş Tarihi

', 
AkıŞ * l,AkıŞ da YaPılan sorgulama sonucu lcriterlere uyan fanıralar aşağıdaki bilgileri
ve buna bağlı detay kalenılerinin dönmesi gerekmcktedir.

8. Yiiklenici fır.ma fafuralD si
b. Bütçe Türü
c. Tğdarik Ttfuii
d. Stok Har_eketTiişü
e, Alım Yöntemi (b,c,d ve e maddçlerinde MKYS deki ID ler ile dönülmesi

geıtkrnektedir.)
f. lyiKYS bepot§
g. MuayeneKabulNo
h. Muaye,ne Tarihi
i. Firma Adı
j. Firırıa Vergi Nııı*arası
k. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkiti TC
l- Teslim Tariti'
ııı. Teşlim EdenKişi TC
n. Teslim Alan TC
o. İhale Kayıt Numarası
p. İhale rarlhi
ıl. İnaliye No
r. İrsatiye Tarihi
§. Fatura No
t. Fıtura Tarihi
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Fanıra detaylarııtda aş,ağıdoiti bilğiior. oüaıaşı gğf-$_ftsıE!ffidir,

g. MKYS lvfalzertıe.Kodu
n. Matzerna Baıkgdıı
c. ir{alzomeniıı Adı
d. Maizeme Açıklaıııa
eı MKYS Ölçt.niriıni ID şi
f. Miktar
g. KDV öranı
h. Malzorne Alış Fiyau
i. Son Kuilanma Tarihi

3, AkıŞ Yüklenici fırınadan I,IBYS ye girişi yapıla.n fetııranııı Taşırıır i$lem Fişinde
bıılıınan bilgi-lerin Yiikienici fkrraya giinderitniniıı sdğlanması gorekrnektedir.
Gönderimde kullanılacak kriterler aşağıdakİ gibidir. 9---

&, Yüklenici Firrna Fatura tD
b. TtF Numarası
c. TlF Tarihi
d. TIF Toplaıa Tutarı
e. TIF Toplam Miktarı

4. AkıŞ 3. AkıŞın başarılı olup olnnadığınırı cgryabının döıııngşi gerekrnektedir. işlenin
baŞa,rılı olıbilmesi için toplam hJtafin yİiklenİsi fİr_ıııad*İ fatura tutan ile tutmaşı
gerekmektedir.

§. AkıŞ 4. AkıŞta gönde,rilen E ıııırnarai.m iio M,KY§ deki TIF lerin toplaırı ttıt*f ve
toplam miktarlannın kaşılaşfırıl iası gçrejçmektedfu.

6. AkıŞ 5. AkıŞta yapılan karşılaştırmanın. sonııcu ytiktenici fimıa tarafından kayıt altına
al ı nması gerekmekted.ir.

7. AkıŞ Verilen tarih aralığında depo belirtilerek MKYS ile yüklenici fırma arasındaki
toPlam tutar ve toplam miktar tutarşızlıkiafı olaıı, fatııralann sorgu{anmmı
gerekmektedir. Sorgulama kriterleri aşağıdaki gibidiı.

a. MKYS Depo Kodu
b. TIF Başlama Tarihi
ü. TIF Bitiş Taribi

8. AtoŞ MKYS ile tutnıayan faturaiarın cevap olarak dönrnesi gerekrrcktedir.
ı. TIF No
b. Ytiklenici Topian Tütarı
c. Yiiklenici Toplaıa Miktan
d. MK§S Toplam Tutarı
e. MKYS Toplam Miktarı
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