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0.PROGRAMA GİRİŞ VE MENÜLER 

    0.0.Programa Giriş 

 

 

Şekil 1 

 

Sisteme giriş yapabilmeniz için, öncelikle Şekil 1 de görülen giriş ekranımızdan; 

 

1-)Kullanıcı Adı: Programa giriş yapabilmeniz için daha önce tanımladığınız kullanıcı adını bu 

bölüme yazmalısınız. 

 

2-)Şifre: Kullanıcı adınıza tanımladığınız şifrenizi bu bölüme yazmalısınız. 

Gerekli bilgileri girdikten sonra, Kullanıcı girişi yapın butonuna tıklayarak programımıza giriş 

yapabilirsiniz. 
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    0.1.Ana Sayfa ve Menü Tanıtımı 

 

Şekil 2 

Giriş yaptıktan sonra, ana sayfa ve menülerin karşınıza geldiği ekranımızdır. 

Üç farklı erişim sağlayabildiğiniz mevcut menülerimiz; 

1-)Liste Menü: Yetki verilen tüm menü ve alt menüleri liste menüden görebilirsiniz. 

2-)Pano Menü(Dashboard): Sık kullandığınız menüleri liste menüden ayrı olarak,  daha hızlı 

erişim sağlamak amacıyla pano menünüze de ekleyebilirsiniz. 

3-)Kullanıcı Menü:               
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Şekil 3 

Kullanıcıların menü yetkilendirmede, yetkilendirilen formlarla ilgili menü erişimlerine 

dinamik olarak ulaştığı menüdür. Örnekte ki; kullanıcı menümüzde kullanıcı şifre değiştirme, 

log izleme menüleri mevcuttur. Kullanıcı menüde görmek istediğiniz menülere 

 kısmının işaretlenmesi yeterli olacaktır. Detaylı anlatım 

menü form tanıtım ekranında yapılacaktır. 

4-)Dashboard - Slayt – Duyurular: Ana sayfanın alt kısmında bulunan bu bölümlerden; 

*Dashboard 

 

Şekil 4 

Dashboard ekranımızda bulunan butonlarımız;  

Dikey Göster;  Grafiklerinizin ekranda dikey görüntülenmesi için kullanabilirsiniz. 

Yatay Göster;  Grafiklerinizin ekranda yatay görüntülenmesi için kullanabilirsiniz. 

Tüm Grafikleri Gizle;  Ekrandaki grafikleri gizlemek için kullanılır. Sadece isim olarak 

grafiklerinizi görebilirisiniz. 
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Şekil 5 

Tüm Grafikleri Göster;  Daha önce gizlemiş olduğunuz grafikleri göstermek için 

kullanabilirisiniz. 

*Slayt 

 

Şekil 6 

Oluşturulan Sql sorgusundan sonra ortaya çıkan sql formu, kullanıcı slayt menüsüne 

yansımaktadır. Kullanıcı slayt menüsünden sql formunu seçip kaydettiğinizde seçilen sql 

formun grafiği ana sayfada slayt bölümünde görebilirsiniz. 

Grafiklerinizi istediğiniz renk seçeneklerimizden birini seçip oluşturabilirsiniz. 
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Şekil 7 

Ayrıca slayt ekranımızda; grafik slayt ayarları, başlat, ileri, geri, işlem butonları mevcuttur. 

 

Şekil 8 

Grafik Slayt Ayarları;  

 

Şekil 9 

Slayt ayarları için kullanılan butonumuzdur. Slayt geçiş ve animasyon sürelerini buradan 

ayarlayabilirsiniz. 
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Başlat;  kayıtlı grafiklerinizin belli zaman aralıklarında ekranda geçiş yapmasını 

sağlayabilirsiniz.  Durdur; grafiklerinizin sıra ile geçiş yapmasını istemiyor sadece 

belli bir grafiği görmek istiyorsanız durdur butonuna tıklayarak geçişleri durdurabilirsiniz. 

İleri-Geri; bir önceki ve bir sonraki grafiklere ileri-geri butonlarını kullanarak ulaşabilirsiniz. 

Grafik Slayt Tam Ekran; slaytlarınızı tam ekranda görebilmeniz için kullanabilirsiniz. 

 

Şekil 10 

İşlem; renk ve grafik türünü seçebilir görüntü alma seçeneğini kullanabilirisiniz. 

 

Şekil 11 
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*Duyurular 

Duyurularınızı gördüğünüz bölümlerden biridir. 

 

Şekil 12 

5-)Duyurular: 

 

 

Şekil 13 

 

Duyurularınızı ana sayfada bu kısımdan da görebilirsiniz. 

 

6-) Arama Butonu:  Program içinde istediğiniz verileri hızlı bir şekilde bulmanızı sağlayan 

butonumuzdur. 

 

Şekil 14 
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7-) Tema:  

 

Şekil 15 

Programın temasını mevcut renklerden seçim yapıp değiştirebilirsiniz. Örneğin siyah renk 

tıklandığında, programın teması değişecektir. 

 

Şekil 16 

8-) Menü Aç / Kapa: 

 

 Şekil 17 
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Ana sayfa da bulunan Menü kapat/aç butonu, mevcut liste menü kısmının ekranda görünür 

hale gelmesini sağlar; 

 

 

Şekil 18 
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 0.2.Standart Buton Kullanımı 

 

 

                                     

 

1-)Yeni:  Sisteme yeni bir işlem girebilmek için kullanılmaktadır. Yeni veri girişleri yaparak, 

kayıtlar oluşturmanızı sağlar. 

2-)Kaydet:  Program üzerinde yaptığınız işlemlerinizi kayıt altına almanızı sağlar. 

3-)Sil: Programda kayıt altına aldığınız mevcut ya da hatalı olan işlemlerinizi silebilmenizi 

sağlar. 

4-)Çıktı Al: Kayıtlı veriler çıktı olarak alınmak istendiğinde bu buton kullanılmalıdır.

butonuna tıkladığınızda karşınıza rapor döküm ekranı gelecektir. Rapor döküm ekranı aşağıda 

ki gibidir. 

 

Şekil 19 
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        Şekil Kullanıcı İşlemlerine ait rapor dökümüdür. Örneğimizde öncelikle kolonlar ve 

görünüm kısımlarını inceleyelim. Kolonlar o forma ait bilgileri içerir; tkn-vkn, adı-soyadı, 

cinsiyet..vb. Raporunuzda bu bilgilerden hangilerinin gözükmesini istiyorsanız, o bilgileri  

işaretlemelisiniz. Seçimlerinizi yaptıktan sonra görünüm bölümüne geçmeniz gerekmektedir. 

 

 

Şekil 20 

Görünüm kısmında, raporunuza yansıyacak seçtiğiniz başlıklara ait bilgilerinizi görürsünüz. 

Rapor başlığınızı (Kullanıcı Listesi) gösterilen yere yazdıktan sonra; excel, pdf veya yazdır 

seçeneklerimizden birini seçip  butonumuza tıkladığınızda dökümünüzü alabilirsiniz. 

Otomatik boyutlandır seçeneği ile listede görüntülenen kolon boyutunda çıktı alabilirsiniz. 

5-)Bilgi: Yeni bilgi girişi yapılan ekranımızdır. 

 

Şekil 21 
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6-)Liste: İlgili menüye ait kayıtlı tüm verileri liste butonunu seçerek görebilirsiniz.  

 

Şekil 22 

Duyurular menüsüne ait bu örneğimizin liste bölümünde; kayıtlı tüm duyuruları görmekteyiz. 

 

7-)Filtreleme: 

 

Şekil 23 

Filtre seçeneklerimizden istediğiniz verilere daha hızlı ulaşabilirsiniz. Şekil 23 örneği kullanıcı 

tanımlama liste bölümüne aittir. Örneğimizde menüye ait; adı, soyadı ve cinsiyet başlıklı 

kolonlarımızda filtreleme seçeneği bulunmaktadır.  

Tüm kayıtlı veriler arasında istediğiniz veriyi bulmak için filtre seçeneği olan kolonlarımızdan 

filtre seçmeniz yeterli olacaktır.  



14 
 

 

Şekil 24 

 

Ayrıca bu işlemlerden farklı olarak ekranımızda görünen ‘’Bir sütun sürükleyin ve o sütuna 

göre gruplandırmak için buraya bırakın.’’  Yazısının bulunduğu yere istediğiniz kolonu 

sürüklediğinizde şekil de ki gibi filtreleme yapmış olursunuz. 

 

Şekil 25 

 

 

Şekil 26 
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Bir diğer sıralama, gruplama seçeneğimiz aşağıdaki şekil gibidir.                           

 

Şekil 27 

 

1.KURUM İŞLEMLERİ 

 

         Şekil 28 

Kurum işlemleri menümüzde; kurum bilgi alt menüsü bulunmaktadır. 
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1.1.Kurum Bilgileri 

 

Şekil 29 

Firma bilgilerinin kaydedildiği alandır. 

Gerekli bilgileri; firma adı, vergi-tc no, yetkili, telefon, gsm, faks, rapor başlıkları ve logo 

bilgilerini girdikten sonra kaydet butonuna tıklarsanız, firma bilgileriniz kayıt altına alınmış 

olacaktır. 

*E-Mail Bilgileri  

 

                                                                         Şekil 30 

Firma e-mail bilgilerinde; kullanıcıların zamanlanmış görevde alacağı mailler burada kayıtlı 

olan mail adresinden gönderilir. E-mail türünüz gmail ya da Hotmail olarak seçilecekse 

göreceğiniz ekran Şekil 30 gibidir. E-mail, e-mail türü ve şifre girildikten sonra
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Butonuna tıklayarak bilgilerinizi test edebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi 

gereken nokta tüm bilgilerin doğru bir şekilde girilmesidir. 

*E-mail türü; diğerleri olarak işaretlenirse karşımıza bu ekran gelecektir. 

 

 

Şekil 31 

E-mail, E-mail türü, host, port, şifre, SSL bilgilerini doğru bir şekilde girip kaydet dediğinizde 

firma e-mail bilginiz kaydedilmiş olacaktır. 

 

*Sistem Girişi 

 

Şekil 32 

Sistem giriş tipi “Normal” seçildiğinde origamide tanımlanan kullanıcı adı ve şifre ile giriş 

yapılır. “Ldap” seçilirse; ldapta tanımlanan kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır. 

LDAP: Tüm kullanıcıların en hızlı şekilde ve sürekli olarak bilgiye ulaşmalarını sağlayabilmek 

için, hızlı, ölçeklenebilir ve yönetilebilir bir ağ altyapısı kurmak için oluşturulmuştur. 
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Bilgisayarların yoğun olarak kullanıldığı ağ üzerindeki IP (Internet Protocol) adres ayarlarının 

otomatik olarak gerçekleştirilebilmesi amacıyla LDAP (Light Weight Directory Access 

Protocol) kayıtlarını kullanan bir otomatik IP atama sistemi kullanılır.  

2.KULLANICI İŞLEMLERİ 

 

Şekil 33 

Kullanıcı işlemleri menümüzde; kullanıcı tanımla, kullanıcı dashboard, kullanıcı slayt, 

kullanıcı dashboard menü, zamanlanmış görev , kullanıcı log ve profil bilgileri  alt menüleri 

bulunmaktadır. 

   2.1.Kullanıcı Tanımlama 

                 

Şekil 34 
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Kullanıcı tanıtımı yapılan ekranımızdır. Gerekli olan; adı-soyadı, tc kimlik no, cinsiyet, doğum 

tarihi, e mail, resim, şifre ve; 

*Menü Grubu  

Kullanıcının hangi menü grubuna bağlı olduğunun seçildiği alandır. Kullanıcılar, bağlı oldukları 

menü grubunu seçerek o menü grubuna ait yetkilere sahip olurlar.  

 

Şekil 35 

*Kullanıcı Tipi 

Kullanıcı tipinin seçildiği alandır.(Kullanıcı,yönetici..vs) 

 

Yönetici; kullanıcı tipi yönetici ise, zamanlanmış görevde başka kullanıcıya veya menü 

gruplarına bağlı kullanıcılara zamanlanmış görev oluşturabilir. 

Kullanıcı; zamanlanmış görevde sadece kendi kullanıcısı için zamanlanmış görev 

tanımlayabilir. 
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*Kısıtlama Verisi ve Kısıtlama Tipi 

 

Oluşturulan özel formlarda kullanıcı bazlı veri filtrelemek için, kullanıcı tanıtımında 

oluşturulan alandır. 

Bilgilerinizi girip  butonuna tıkladığınızda bilgilerini girdiğiniz kullanıcı kaydı 

gerçekleşir. Kullanıcı kaydınızı liste kısmından kontrol edebilirsiniz. 

 

Şekil 36 

2.2.Kullanıcı Dashboard 

Şekil 37 
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Oluşturduğumuz özel formları “Gösterge panelinde gözükmesini istediğiniz grafiği veya listeyi 

seçiniz” kısmından dilediğiniz kadar seçebilirsiniz. 

 

Şekil 38 

    Kullanıcı Dashboard ekranımızda; yaptığınız seçimlerinizin  ya da 

 olup olmamasını yine bu ekrandan seçebilirsiniz. 

Seçimlerinizi yaptıktan sonra Dashboard ekranına geldiğinizde; aşağıda ki ekran karşınıza 

gelecektir. 
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Şekil 39 

2.3.Kullanıcı Slayt 

 

Şekil 40 

Oluşturulan Sql sorgusundan sonra ortaya çıkan sql formu, kullanıcı slayt menüsüne 

yansımaktadır. Kullanıcı slayt menüsünden sql formu seçip kaydettiğinizde seçilen sql formun 

grafiği ana sayfada slayt bölümünde ve seçilen sql form listesini yan ekranda görebilirsiniz. 

Kullanıcı Slayt ekranındaki AKTİF/PASİF butonundan aktif seçildiğinde kullanıcı slayt, pasif 
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seçildiğinde menü slayt grafikleri dashboard ekranına yansır. Ana sayfada slayt görünümü 

aşağıdaki şekil gibidir. 

 

 

Şekil 41 

2.4.Kullanıcı Dashboard Menü 

 



24 
 

Şekil 42 

Sık kullandığınız formlarınızı ana ekrana, kullanıcı dashboard menü bölümünde 

ekleyebilirsiniz. Şekil 42 seçim yaptığınız ekranı, Şekil 43  seçimlerinizin ana ekranda nasıl 

göründüğünü gösterir. 

 

Şekil 43 

 

2.5.Zamanlanmış Görev 

 

Şekil 44 
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Oluşturduğunuz sql formunuzu, belli periyotlar da belli saat diliminde mail olarak almak 

istediğinizde zamanlanmış görev menümüzü kullanmanız gerekmektedir.  

Programımız, zamanlanmış görev menüsünde kaydettiğiniz formu, seçtiğiniz periyotlara 

göre, ‘’Kullanıcıya’’ yani sisteme giriş yaptığınız kullanıcı mail adresinize ya da ‘’Menü 

Gruba’’ göre kullanıcılara mail olarak göndermektedir. 

1-)Görev Formu: Oluşturulan Sql sorgusundan sonra ortaya çıkan sql formu bu alandan 

seçilir. 

2-)Görev Periyot: Görev periyotlarımız; günlük, haftalık, aylık, yıllık ve bir kez şeklindedir. 

3-)Saat Dilimi: Seçtiğiniz formunuzu hangi saat diliminde mail almak istiyorsanız o saat 

seçimini bu kısımdan yapabilirisiniz. 

 

Haftalık, aylık, yıllık veya bir kez seçim yapılacaksa başlangıç zamanı seçmeniz gereklidir. 

     

   Şekil 45 
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* Zamanlanmış görevinizi aktif veya pasif duruma getirebilirsiniz. Bunun için mevcut 

butonlardan  ya da  seçmeniz yeterlidir. 

 

   2.6.Kullanıcı Log İzleme 

  

Şekil 46 

Loglama; kullanıcıların program sırasında oluşan hatalarını gösterir. Mevcut hataları, liste 

kısmından detaylı görebiliriz. 

 

 

Şekil 47 

Kayıtlı hatanızın yanındaki seç butonuna tıkladığınızda karşınıza hatanın detayı gelecektir. 
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Şekil 48 

 

2.7.Profil Bilgileri 

 

Şekil 49 
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        Kullanıcı profil bilgilerinin kayıtlı olduğu ekranımızdır. Kullanıcı bilgisi, kullanıcıya ait 

zamanlanmış görev ve özel formları bu ekranımızdan görüntüleyebilirsiniz. 

        Hesap bilgileri ekranımızda ise; kullanıcı bilgilerinizi, profil resminizi, şifrenizi 

değiştirebilirsiniz. 

 

Şekil 50 

3.MENÜ İŞLEMLERİ 

 

Şekil 51 

Menü işlemleri menümüzde; menü grup tanımlama, menü tanımlama, menü grup yetki, 

menü grup dashboard, menü grup slayt alt menüleri bulunmaktadır. 
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3.1.Menü Tanımlama 

 

Şekil 52 

Menü tanıtım ekranında; kullandığınız menüler üzerinde düzenlemeler yapabilir, yeni 

menüler kaydedebilirsiniz. 

1-)Kök Form: Bu kısmı sadece alt menü oluşturacağınız zaman seçmelisiniz. Örneğin 

‘’Kullanıcı İşlemleri’’ ana menüsünün altına yeni bir başlık oluşturacağınız zaman kök 

formumuzdan ‘’Kullanıcı İşlemleri’’ seçilmelidir. Ana menü olarak oluşturacağınız menü 

formlarında Kök Yok seçilmelidir. 

2-)Form Adı: Ana menü olarak oluşturulacak formlara form adı vermiyoruz. Alt menü formu 

oluşturacaksanız, menünün gitmesini istediğiniz URL yi yazmalısınız. 

3-)Menü Sıra: Yeni oluşacak menü formun diğer menüleriniz arasında hangi sırada olacağını 

bu bölümde belirleyebilirsiniz. 

4-)Menü Adı: Oluşturacağınız yeni menü ismini bu alana yazmalısınız. 

5-)Menü Resmi: Oluşturulacak menü formuna sistemimizdeki kayıtlı resimlerden 

seçebilirsiniz. Menü resmi yanında bulunan  dosya işaretine tıkladığınızda 

seçebileceğiniz resimler ekrana gelir. 
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Şekil 53 

 

Oluşacak menünüze resim belirlediğinizde, menü ismi yanında seçtiğiniz resmi görebilirsiniz 

 

Şekil 54 

Ayrıca menü tanıtım ekranımızdan, oluşacak menünün ana sayfanızda hangi bölümlerde 

liste-pano-kullanıcı menüde görünmesini istiyorsanız Evet/Hayır seçeneklerinden birini 

işaretleyebilirsiniz. 
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Bilgilerinizi girdikten sonra  butonuna tıkladığınızda menü tanımlanmış olacaktır. 

Tanımladığınız tüm menülere liste bölümümüzden ulaşabilirsiniz. 

 

 

Şekil 55 

 

   3.2.Menü Grup Tanımlama 

Kullanıcıların, kullanıcı tanıtım işlemi yaparken bağlı olduğu menü grubunu seçerek o menü 

grubuna ait yetkilere sahip olacağından bahsetmiştik. 

Bu menü gruplarının tanıtımlarının yapıldığı yer menü grup tanıtım ekranımızdır. 

 

 

Şekil 56 
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Grup adını yazdıktan sonra  butonuna tıkladığınızda, yeni menü grubu tanımlamış 

olursunuz. Tanımladığınız tüm gruplarınıza liste bölümünden ulaşabilirsiniz.   

 

Şekil 57 

 

3.3.Menü Grup Yetki 

Menü grup ekranında tanımlanmış olan menü grubuna yetki verilen ekranımızdır. 

 

Şekil 58 
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1-)Menü Grup: Menü grup kısmına daha önce kaydettiğiniz gruplarınız gelecektir. Yetki 

vermek istediğiniz grubunuzu seçtikten sonra yetkilendirme işleminize devam edebilirsiniz. 

 

; Oluşturduğunuz özel formlar hariç, tüm formlara yetki verir. 

; Yönetici yetkisi dışında ve özel formlar haricinde verilen 

yetkilerdir. 

 görünürlük yetkisini verdiğimiz butonumuzdur. Sistemde işlem yapacak tüm gruplara 

bu yetki verilmedir aksi takdirde menüler kullanıcılar tarafından görüntülenemeyecektir. 

* Ekranımızda ayrıca yardımcı butonlarımız mevcuttur, bunlar   tümünü aç ve

tümünü kapat butonlarımızdır. 

*  Yetki verilen formların Liste Menü – Pano Menü veya Kullanıcı Menü de 

olup olmadığını görebilirsiniz. Ayrıca  butonundan yetki verilen form detayını 

görebilirsiniz. 

 

   3.4.Menü Grup Dashboard 

Menü grup dashboard ekranımızda, öncelikle menü grubu seçilmelidir. Daha sonra, 

istediğiniz grafik veya listelerin dashboard ekranının hangi bölümünde görünmesini 

istiyorsanız onun seçimini yapmalısınız. Seçimlerinizi kaydettikten sonra seçilen menü 

grubuna ait grafik ve listeler dashboard ekranına yansıyacaktır. 
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Şekil 59 

3-5.Menü Grup Slayt 

 

Şekil 60 

Menü grup slayt ekranımızda, öncelikle menü grubu seçilmelidir. Seçilen menü grubuna ait 

slayt formlardan istenilen form seçilip, kaydetme işleminden sonra dashboard ekranın slayt 

başlığı altında ve seçilen sql formları yan ekranda görebilirsiniz. 
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4.DUYURU İŞLEMLERİ 

 

Şekil 61 

Duyuru işlemleri menümüzde; duyuru türü tanımlama, duyuru tanımlama ve tüm duyurular 

alt menüleri bulunmaktadır. 

4.1.Duyuru Tanımla 

 

Şekil 62 

Duyuru tanıtım ekranımızın üst tarafında durum, yeni, önem kısımları mevcuttur. 

Durum kısmı;  

Yeni bölümü; duyurunun yeni bir duyuru olup olmadığını belirtmenize yardımcı olur. 
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Önem kısmında ise; duyurumuzun ne ölçüde öneme sahip olduğunu mevcut 

seçeneklerden(düşük-orta-yüksek) belirtmenize yardımcı olur. 

1-)Duyuru Türü: Duyuru türünün belirtildiği kısımdır.  

2-)Son Yayın Tarihi: Duyurunuzun sonlanacağı zamanı bu kısımda belirtebilirsiniz. 

3-)Konu: Duyuru konusunun girildiği alandır.  

4-)Dosya Seçimi: Duyuru ile ilgili bir dosya ekleyebilmenizi sağlar. 

5-)İçerik: Duyuru içeriğinin yazıldığı alandır. 

Bilgilerinizi girdikten sonra  butonuna tıkladığınızda duyurunuz tanımlanmış 

olacaktır.  

Tanımladığınız tüm duyurularınıza liste bölümümüzden ulaşabilirsiniz. 

 

Şekil 63 

  4.2.Duyuru Türü Tanımlama 

 

 

Şekil 64 
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Duyuru türünün tanımlandığı menüdür. Duyuru türü ismini girerek kaydetme işlemini 

yapabilirsiniz. Kayıtlı duyuru türlerinize liste kısmından ulaşabilirsiniz. 

 

 

Şekil 65 

 

   4.3.Tüm Duyurular 

    Tüm duyurularınızı görebileceğiniz menüdür. 

 

Şekil 66 
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5.ÖZEL FORM İŞLEMLERİ 

 

Şekil 67 

Özel form işlemleri menümüzde; veritabanı tanımlama, özel form oluşturma ve karşılaştırma 

alt menüleri bulunmaktadır. 

5.1.Veritabanı Tanımlama 

 

Şekil 68 

Veritabanı tanıtımı yapılırken, 

1- Öncelikle bağlantı türü seçilmelidir. 

2-Seçilen bağlantı türüne ait string bağlantısı “Veritabanı Bağlantısı” kısmına yazılmalıdır. 

Veritabanı bağlantı yardım kutucuğu aşağıdaki gibidir. 
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Şekil 69 

Veritabanı Bağlantı Yardım Kutucuğu: Buradan veritabanı bağlantı örneklerine ve bilgilerine 

ulaşabilirsiniz. 

 Şekil 70 

3-  butonuna tıklayarak bağlantı test edilmelidir. 

4-Bağlantı doğrulandığında,“Bağlantı Adı” ve “Menü Grup” isimleri girilip kaydetme işlemi 

yapılmalıdır. 

5-Durum butonunu kullanarak veritabanınızı aktif/pasif konuma getirebilirsiniz. 

Liste kısmından kayıtlı veritabanlarına ulaşabilirsiniz. 
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  5.2.Özel Form Oluşturma 

 

Şekil 71 

Özel form oluşturma ekranımızın yardımcı butonları; 

 

 

*Yeni:  Yeni bir özel form oluşturmak için kullanılmaktadır.  

*Kaydet:  Oluşturduğunuz formları kayıt altına almanızı sağlamaktadır. 

*Sil: Kayıt altına aldığınız mevcut ya da hatalı olan formlarınızı silebilmenizi sağlamaktadır. 
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*Import: Önceden Export ettiğiniz özel form dosyasını (.orgm) uzantılı dosyayı “Dosya 

Seç”kısmında yüklüyoruz. “Kontrol” butonuna tıklıyoruz. 

 

Şekil 72 
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Kontrol sonucu, export bilgileri ekrana gelir. Bu alanda “Uyarılar” kısmı dikkate alınmalıdır. 

1) Veritabanı eşleşmelidir. Eşleşmiyorsa veritabanı oluşturulur. 

2) Aynı isimden menü form olmamalıdır, varsa menü form ismi değiştirip “Import” butonuna 

tıklayarak işlem tamamlanmalıdır.  

 

Şekil 73 

Import işlemi tamamlandıktan sonra, ımport edilen dosya sql form listesinde görülecektir. 

*Yeni Veritabanı Tanımla: Ekrana gelen bir veritabanı olmazsa, kısa yol olarak bu ekrandan 

direkt veritabanı oluşturma ekranına geçebilirsiniz. 



43 
 

1)Sql Formu Oluştur  

1) Veritabanı: Öncelikle veritabanı seçimi yapılmalıdır. Veritabanı tanımla ekranında 

tanımlanıp aktif halde bulunan veritabanı kayıtları burada gözükmektedir. Kayıtlı 

veritabanlarınız ekranda gözükecektir, istediğiniz veritabanınıza tıklayarak  

butonuna tıklamanız yeterlidir. Veritabanı seçmeden ilerlemeniz durumunda program hata 

vericektir.        

 

2) Grafik Sql 

 

Şekil 74 

Grafik Sql sorgusu kısmına, sorgunuzu yazarken ‘’ Space. “Dediğiniz de seçtiğiniz 

veritabanının tablo ve kolonları karşınıza gelir. Bu size sql yazma kolaylığı sağlar. 
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Şekil 75 

Sorgunuzu yazdıktan sonra doğruluğunu kontrol etmek için butonuna 

tıklamalısınız. Sorgunuz hatalı ise, hata uyarısı alacaksınız. Sorgunun sonucu görmek için 

butonuna tıklayarak sorgu sonuçlarını görebilirsiniz. Sorgu kısmını temizlemek için 

butonunu kullanabilirisiniz. 

*  

 

Şekil 76 

Kriter tanımlarken doldurmamız gereken alanlar, 

*Zorunlu: Kriterin zorunlu olup olmadığını işaretlediğiniz kısımdır. 

*Kriter Adı: Sql de kullanacağınız kriter ismini girdiğimiz alandır. 
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*Ekran Etiketi: Kriterin ekranda görünmesini istediğiniz adını buraya yazınız. 

*Alan Tipi: Alan tipinin seçildiği yerdir. (ınput,number..vs) 

Bu alanımızdaki yardımcı butonlarımız ve açıklamaları aşağıda anlatılmıştır. 

  ; Yeni kriter eklemeniz için alt satır açmanızı sağlar. 

;Kriter tanımlama ekranının yenilenmesini sağlar. 

; Alan tipine göre özelliklerin belirlendiği butondur. 

  ; Tanımladığınız kriteri kaydetmek için kullanabilirsiniz. 

      ; İptal etmek istediğiniz kriter için iptal butonunu kullanabilirsiniz. 

; Önceden tanımladığınız kriterlere ulaşmak için bu butonu kullanabilirisiniz. 

*  
Özel form oluşturma ekranımızda bulunan bir diğer önemli nokta ise ‘Sorgu Oluşturma’  

Bir örnek üzerinde bu alanın detaylı anlatımı aşağıdadır. Grafik sql alanında sorgumuzu 

yazdıktan sonra “Sorgu Oluştur” butonuna tıklıyoruz. 

 
Şekil 77 

Sorgu oluştur butonuna tıkladığımızda karşımıza gelen ekran bu şekildedir. 
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Şekil 78 

*Veritabanı:  Seçilen veritabanın göründüğü alandır. 

*Şema Adı:  

*Tablo Adı: Sorguda kullanılan tablo isminin bulunduğu alandır. 

*Sorgu: Sorgunun oluşacağı alandır. 

; bulunduğunuz ekranın yenilenmesini sağlar. 

 ; yeni sorgu için alanın temizlenmesini sağlar. 

 

 ; oluşturduğunuz sorgunuzu arşivlemek için kullanabilirsiniz. Arşivle dediğinizde 

karşınıza açılacak ekran aşağıdaki gibidir. Arşiv adı, veritabanı, sorgu alanlarından oluşur. 

Sorgunuzu kaydedebilir, arşiv ismi oluşturabilir, silebilir ve yeni arşiv oluşturabilirsiniz. 

 

Şekil 79 
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 ; arşiv liste kısmından arşivlediğiniz sorgularınıza ulaşabilirsiniz. Arşiv listeniz  

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibidir. 

 

Şekil 80 

 

Sorgu oluştur sayfasında bulunan diğer başlıklar; 

;kısmına tıkladığınızda aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir. 

 

Şekil 81 

Tablo adı, kolon adı kısımlarını seçiyoruz, kolon adının nasıl görünmesini isterseniz, kolon 

takma adına o şekilde yazabilirsiniz. İsterseniz alan fonksiyonu seçip kaydedebilirsiniz. 

 

Şekil 82 
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Kaydettikten sonra, düzenleme ve silme işlemlerini yapabilirsiniz. “Yeni” butonu ile tekrar 

“görünecek alan” hazırlayabilirsiniz. Aşağıda ki şekilde olduğu gibi, oluşturduğumuz alan 

sorgumuza yansımıştır. 

                                                                            Şekil 83 

; Bağlamak istediğiniz tabloları, ilişkili tablolar kısmından 

yapabilirsiniz. 

Şekil 84 

Tablo adları, kolon adları ve birleştirme tipi seçilip kaydet dediğinizde ilişkili tablo işleminiz 

tamamlanacaktır. 

 

Şekil 85 
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Kaydetme işleminden sonra, ilişkili tablolar sorgusu da sorgu alanına eklenmiştir. 

 

Şekil 86 

 

; tablo adı seçildikten sonra, kolon adı seçip koşul operatörüne göre 

değer girişi sağlıyoruz. Eğer koşullarınız 1 den çok ise mantık operatörü bir önceki koşula 

göre ayarlanmalıdır. 

 

Şekil 87 
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; tablo adını seçip kolonu belirledikten sonra kaydediyoruz. 

 

Şekil 88 

 

; tablo adı, kolon adı ve sıralama tipi seçilip kaydetme işlemi yapılır. 

 

Şekil 89 

 

 : Sorgu hazırlama sihirbazında hazırlamış olduğunuz sorgu metnini 

bu buton ile grafik sql alanına aktarabilirsiniz. 
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3) Grafik Özellikleri 

 

Şekil 90 

Grafik sql oluşturduktan sonra, 2.adım olarak “Grafik Özellikleri”ne geçiş yapıyorsunuz.  Eğer 

aynı anda liste sql hazırlamak istemiyorsanız “Liste Sql” adımını boş bırakarak bir sonraki 

adıma geçebilirsiniz. 

Grafiğinizin görünüm ve biçim ayarlarını, grafik özellikleri adımında düzenleyebilirsiniz. 

1.Grafik Başlığı: Grafiğinizin başlığını bu alana yazmalısınız. 

2.Veri Alanı(Text):Grafikte gözükmesini istediğiniz text alanını seçtiğiniz kolondur. 

3.Pasta Alanı: Pasta grafiğinde oranlanmasını istediğiniz sayısal alanı seçtiğiniz kolondur. 

4.Grafik Tipi: Grafik tipinizi (bar,pasta..vb) bu kısımdan seçmelisiniz 

5.Grafik Rengi: Grafiğinizin rengini bu kısımdan seçmelisiniz. 

6.Kolon ve Kolon Adı: Pasta grafiği haricinde olan grafiklerde, grafiğimizde hangi kolonların 

oranlanmasını istiyorsak kolon seçimini bu ekrandan yaparız. Ayrıca kolon adı kısmını grafikte 

görünmesini istediğiniz isme göre değiştirebilirsiniz. 

7.Etiket: Etiket, pasta grafiği haricinde olan grafiklerde gözükmesini istediğiniz sabit bilgidir. 

8.Kısıtla: Kısıtlama alanı bir kolon için geçerlidir. Liste sql verisinde, kullanıcı bazlı veri 

kısıtlamak için kullanılır. 
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4)Grafik İpucu Özellikleri 

 

Şekil 91 

Burada seçilen kolon ve yüzde kolonu, grafiğiniz oluştuğunda o alana göre detayları size 

gösterecektir. 

 

5) Liste Sql 

                          

Şekil 92 
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Liste Sql sorgusu kısmına, sorgunuzu yazdıktan sonra doğruluğunu kontrol etmek için 

butonuna tıklamalısınız. Sorgunuz hatalı ise, hata uyarısı alacaksınız. Sorgu 

sonucunu görmek için butonuna tıklayarak sorgu sonucunu görebilirsiniz.  

Sorgu kısmınız temizlemek için butonunu kullanabilirisiniz. Sadece liste sql 

oluşturacaksanız, “Grafik Özellikleri ve Grafik İpucu Özellikleri” adımlarını geçiniz. 

6)Liste Özellikleri 

 

Şekil 93 

1.Başlık: Liste başlığı girilir. 

2.Kolon: Kolon adı kısmını grafikte görünmesini istediğiniz isme göre değiştirebilirsiniz. 

3.Kolon Tipi: Kolon tiplerimiz, 

*String: Sadece yazı karakterini gösterir. String seçilirse hem kolon tipi hemde filtre tipi string 

olur. 

*List: Kolon tipi string olur, filtre tipi kolon bazlı listeleme olur. 

*Date: Kolon tipi ve filtreleme tarih olur. 

*Int: Kolon tipini sayısal ifade yapar. Filtre tipini string yapar. 

*Boolean: Kolon tipi true ya da false yapar. Filtre tipini string yapar. 

*Date Range: Kolon tipi tarih olur filtre tipi iki tarih arası olur. 

*Decimal: Kolon tipi ondalıklı sayılar olur. 

4.Ortalama: O kolona ait toplamların ortalamasını gösterir. 
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5.Adet: O kolonun kaç adet olduğunu gösterir. 

6.Toplam: O kolonun toplamalarını gösterir. 

7.Minimum: O kolona ait en küçük değeri gösterir. 

8.Maxsimum: O kolona ait en büyük değer gösterir. 

Ortalama, adet, toplam, min. ve max. değerler kolonun en alt kısmında görünür. 

9.Kısıtla: Liste sql verisinde, kullanıcı bazlı veri kısıtlamak için kullanılır. 

7)Form Özellikleri 

 

Şekil 94 

1.Kök Formu: Oluşturulan sql formunun hangi menünün altında olmasını istiyorsanız kök 

formdan o menü seçimi yapılmalıdır. 

2.Form Adı: Form adının yazıldığı kısımdır. 

3.Menü Adı: Menü adının yazıldığı kısımdır. 

Bu adımlarınızın sonunda kaydetme işlemi yapmalısınız. Daha önceden kaydettiğiniz sql 

formlarınıza liste bölümünde ulaşabilirsiniz. 
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2)Sql Form Listesi  

 

Şekil 95 

Sql form listesi, menü adı, grafik başlık, liste başlık, bağlantı, seç, menü form özellikleri ve 

export kısımlarından oluşmaktadır. 

Seç derseniz, sql form oluşturma ekranına yönlendirilecekseniz ve oluşturduğunuz sql formu 

görebilirsiniz. 

Menü form özelliklerini seçerseniz, menü tanımlama ekranına yönlendirileceksiniz. 

Export özelliğini seçerseniz, aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir. Export ismi, versiyonu, grafik 

başlık ve liste başlık kısımlarından oluşur. Export dediğinizde oluşturduğunuz özel form 

dosyasını bilgisayarınıza indirmiş olacaksınız. Bu işlem görüntüleme amaçlı değil, verilerin 

taşınması veya arşivlemek içindir. 

 

Şekil 96 
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3)Sorgu Geçmişi  

Sorgu geçmişlerinizi görebileceğiniz alandır. 

 

Şekil 97 

Oluşturduğunuz sorgularınızı çalıştır ve hata ayıkla gibi butonlarla incelemek isterseniz 

sonuçları bu alanda görebilirsiniz. Örneğin; sorgunuzu yazdınız “hata ayıkla” butonuna 

tıkladınız hata olup olmadığını sql geçmişine tıklayarak görebilirsiniz. Sql geçmişi size 

sonuçları yukarıda ki şekilde (mavi kutulu alanlarda) olduğu gibi gösterecektir. 

 

5.3.Karşılaştırma 

 

Şekil 98 

“Grafik seçerek karşılaştırın” alanından ekli grafiklerden seçim yapabilirsiniz. “Göster” 

butonuna basarak seçmiş olduğunuz grafikleri karşılaştırmaya alabilirsiniz. 
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Şekil 99 

Sık kullanacağınız karşılaştırmalara “Grafik Grup Adı” vererek kaydet dediğinizde, işleminiz 

tamamlanacaktır. “Liste” kısmından oluşturduğunuz grubu görebilir ve düzenleyebilirsiniz. 

Liste alanın görüntüsü aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 100 

Yeni bir karşılaştırma oluşturacağınız zaman, önceden kaydettiğiniz gruplar aşağıdaki gibi 

görünecektir. Örnek olarak oluşturduğumuz “GRUP 1” isimli grafik grubu bu şekilde 

görünmektedir. 
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Şekil 101 

 

6.AYARLAR 

 

Şekil 102 

Ayarlar menüsü; genel ayarlar ve sorguyu çalıştır başlıklarından oluşur. 
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6.1. GENEL AYARLAR 

Genel ayarlar; lisans ve veritabanı şeklinde ikiye ayrılmıştır. 

      6.1.1.Lisans 

 

Şekil 103 

*Lisans Paket Türü: Lisan paket türünüzün belirtildiği alandır. 

*Özel Form Sayısı: Paket içeriğinizde bulunan özel form sayısının belirtildiği alandır. 

*Versiyon: Kullandığınız versiyonun belirtildiği alandır. 

*Firma Key: Firmanıza ait şifrenin bulunduğu alandır. 

      6.1.2. Veritabanı 

Şekil 104 
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Veritabanı özelliklerinin bulunduğu alandır. 

*Veritabanı Türü: Veritabanı türünün belirtildiği alandır. 

*Veritabanı Boyutu: Veritabanı boyutunun belirtildiği alandır. 

; Yedek almak için bu butonu kullanırız. Yedekleme işlemi bittikten sonra bir 

yedek sizin bilgisayarınıza, diğer yedek origaminin içerisinde oluşur. Yedek, o anki 

veritabanındaki verilerden oluşur. 

*Veritabanı Yedekleri: Alınan yedekler bu alanda görülür. 

 

6.2.Sorguyu Çalıştır 

Origaminin veritabanında sorgulama yapmak için bu alanı kullanmalısınız. 

 

Şekil 105 

Sorgu yazılıp “Çalıştır” butonuna tıklandığında ekranda sorgunuz oluşacaktır. 

 

Şekil 106 
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7.RAPORALAR 

 

Şekil 107 

Grafik Rapor Örneği 

 

Şekil 108 

*Yenile; ekrandaki raporun yenilenmesini sağlar. 

*Görüntü Al; ekrandaki rapordan görüntü almanızı sağlar. 
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*Filtre; Grafik verilerini filtreleyerek görmemizi sağlar. 

 

Şekil 109 

Grupla; alt listede seçtiklerinizi gruplar. Yukarıdaki şekilde alt listede bazı il isimleri 

bulunmaktadır. Sadece Ankara ve Denizli’yi seçelim ve “Göster” butonuna tıklayalım. Oluşan 

şekil aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 110 
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Ters grupla seçilirse; 

 

Şekil 111 

Yok seçilirse;  tüm alt liste grafiğe gelir. 

*Tümünü seç ve tümünü iptal butonları, alt liste işaretlemenizde yardımcı olur. 

*Tümü alanı; 

 Eğer alt listeniz çok fazlaysa ve siz gereksiz verileri görmek istemiyorsanız buradan 

seçim yapabilirsiniz, örneğin “5” işaretlendiğinde alt listedeki ilk 5 veri rapora gelecektir. 

* 1 ile gösterilen alan; burada seçilen kolona göre sıralama yapar. 

*2 ile gösterilen alan; grafik verilerinizin sıralanma seçeneğini buradan seçebilirsiniz. 

 

Şekil 112 
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*Grafik Türü; grafik türünün seçildiği alandır. Seçilen grafik türüne ait mevcut şekilleri 

“Lütfen Seçiniz” kısmından seçebilirsiniz. 

                       

                             Şekil 113                                                                                       Şekil 114 

 

*Rapor Renk Seçimi; raporda görünen grafik renklerini bu alandan belirleyebilirsiniz. 

 

Şekil 115 
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Liste Rapor Örneği 

 

Şekil 116 

Zorunlu Kriter Girilmiş Rapor Örneği 

“Personel Öğrenim Durumları” isimli özel formumuzu oluştururken kriter tanımlaması 

yapılmıştır. 
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Kriter tanımlaması yapılırken “Zorunlu” kısmı seçili olduğu için; raporlarda direkt grafiği 

göremiyoruz. Şekil 117 de ki gibi görüyoruz. Örneğimiz de kriterimiz “Kurum Kod” olduğu için 

kriteri seçip tamam dediğinizde grafik ve liste olarak raporlarınız açılacaktır. 

 

Şekil 117 

 

  

Şekil 118 

 


