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Özet; 

MEBBİS E-Ambar Modülü, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından MEB 

bünyesinde bulunan kurumların ambar yönetimlerinin yapılması için yapılmıştır. Bu dokümanda E-

Ambar modülünde bulunan ekranlar tanıtılacaktır. 

 

1. EKRANLAR 

 

1.1. Duyurular Ekranı 

Modüle ilk giriş yapıldığında karşılaşılan sayfadır. Duyurulara ve duyurulara ait dokümanlara bu 

sayfadan erişilebilir. 

 

 

1.2.  Ürün İşlemleri Ekranı 

Ürün İşlemleri ekranına Sabit İşlemler/Ürün İşlemleri menüsünden ulaşılabilmektedir. 

Bu ekranda modülde kullanılacak malzemelerin yönetimi yapılmaktadır. Bu tanımlamalar sadece 

genel müdürlük kullanıcıları tarafından yapılabilmektedir. Bu sayfada malzeme tanımı dışında ürün 

grubu tanımı da yapılabilmektedir. 

1.2.1. Ürün Grubu Tanımı Nasıl Yapılır? 

Ürün grubu, malzemelerin sınıflandırılabilmesi için kullanılmaktadır.  

Ürün İşlemleri sayfası ilk açıldığında aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşılacaktır. 



 

 

Ürün Grubu tanımlamak için yeni butonuna tıklanır. Ardından Ürün Grubu işlemlerinin 

yapılabileceği panel sayfada görüntülenecektir. 

 

Ürün grubu adı yazıldıktan sonra kaydet butonu yardımıyla kaydetme işlemi tamamlanacaktır.  

 



Listede daha önceden tanımlı bütün ürün grupları listelenmiştir. Sil butonu yardımıyla ürün 

gruplarının teker teker silinmesine olanak tanınmaktadır. 

Not: Bir ürün grubu tanımlandıktan sonra güncellenemez, silinip tekrar eklenmesi gerekmektedir. Bir 

ürün grubu herhangi bir malzemede kullanılıyorsa silinemez. Aynı ismi taşıyan birden çok ürün grubu 

tanımlanamaz. 

1.2.2. Malzeme Tanımı Nasıl Yapılır? 

Yeni butonuna tıklandığında aşağıdaki görselde de görüntülendiği gibi malzeme işlemleri panelinden 

malzeme tanımı yapılabilir. 

 

Ekrandaki bütün alanların seçimi zorunludur. Eğer birden fazla aynı ölçü birimi ve ürün grubuyla kayıt 

yapılacaksa malzeme adlarının arasına virgül koyarak çoklu tanım yapılabilmektedir. Bütün alanları 

doldurduktan sonra kayıt işlemi başarılıysa aşağıdaki gibi bir bilgilendirme ekranı çıkacaktır. 

 

1.2.3. Malzeme Arama İşlemi Nasıl yapılır? 

Daha önceden eklenmiş bir malzemeyi ölçü birimi ve ürün grubu parametreleriyle aratılabilmektedir.  



 

Arama sonucu malzeme listesi panelinde gösterilmektedir. Panelin sağ üstünde bulunan Bul seçeneği 

ile listede de anlık arama yapılabilmektedir. 

 

1.2.4. Malzeme Düzenleme İşlemi Nasıl Yapılır? 

Malzeme Listesi panelinde Detay kolonuna tıklanarak düzenleme ekranı açılır gerekli değişiklikler 

tamamlandıktan sonra kaydet butonu ile işlem tamamlanır. 

 

1.2.5. Malzeme Silme İşlemi Nasıl Yapılır? 

Malzeme listesi panelinde Sil butonuna tıklanarak ilgili malzeme silinir. 



 

Not: Eğer o malzemeye ait bir stok hareketi var ise malzeme sistemden silinemez. 

1.3.  Kurum Yemek İşlemleri Ekranı 

Kurum yemek işlemleri ekranı kurumların stok çıkışı yaparken sıkça yaptıkları işlemleri daha hızlı 

yapmaları için oluşturulmuştur. Kurumlar bu ekranda yemekleri ve her yemek için kullanılan 

malzemeleri birim cinsinden kaydederler ardından stok çıkışı yaparken bu yemeklerden seçerek daha 

hızlı stok çıkışı yaparlar. 

1.3.1. Yemek Tanımı Nasıl Yapılır? 

Sabit İşlemler/Kurum Yemek İşlemleri menüsünden Yemek İşlemleri ekranına ulaşılabilir. Ardından 

yeni butonu ile yeni yemek tanımı yapılır.  

 

Yemek Adı alanı doldurulduktan sonra , Malzeme ekle butonu ile yemeğe ait malzemeler kaydedilir. 



 

Kaydet butonu ile seçilen malzeme hafızaya alınır. Seçilen malzemede hata yapıldıysa sil butonu ile 

silinip tekrar eklenmelidir.  

 

Aynı malzemeden tekrar eklenemez, eklenmeye çalışıldığında aşağıdaki gibi uyarı alınacaktır. 



 

Bütün malzemeler eklendikten sonra , Kaydet butonuna tıklanmadığı sürece ilgili yemeğin kaydı 

yapılamayacaktır. 

Not; aynı isimde yemek kaydı yapılamaz, Her kurum kendi yemeğini tanımlar. 

1.3.2. Kayıtlı Yemeklerde Düzenleme İşlemi Nasıl Yapılır? 

Sayfa açıldığında kuruma ait tanımlı bütün yemekler otomatik listelenecektir.  Detay butonu 

yardımıyla düzenleme paneli açılıp, gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra kaydet butonuyla işlem 

tamamlanır. Yukarıda belirtilen kıstaslar düzenleme işlemi için de  geçerlidir. 

 

1.3.3. Kayıtlı Yemeklerde Silme İşlemi Nasıl Yapılır? 



Yemek listesinde bulunan sil butonu yardımıyla ilgili yemek sistemden silinebilir. Silme işlemi için 

herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. 

 

 

1.4. Ambar Giriş İşlemleri Ekranı 

Bu ekran, ilgili kurumun stoğuna giren malzemeleri kaydettiği ekrandır.  

1.4.1. Ambar Giriş İşlemi Nasıl Yapılır? 

Sayfaya giriş yapıldığında aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşılacaktır. Giriş işlemi yapmak için yeni 

butonuna tıklanır. 

 

Yeni butonuna tıklandığında aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşacaktır. Ambar giriş tarihi seçildikten 

sonra miktar ve birim fiyat alanları giriş yapılacak malzemeler için doldurulur ve ardından kaydet 

butonu yardımıyla ambar giriş işlemi tamamlanmış olur. 

Listenin sol üst köşesinde bulunan Bul alanı ile listede arama yapılabilmektedir. 

 

 

 

1.4.2. Ambar Girişlerini Arama İşlemi Nasıl yapılır? 



Sayfaya giriş yapıldığında arama parametrelerinin bulunduğu bir ekranla karşılaşılacaktır. İlgili 

parametreleri girdikten sonra ara butonu yardımıyla yapılan stok girişleri görülebilmektedir. 

 

 

 

 

1.4.3. Ambar Girişlerinin Silinmesi İşlemi Nasıl Yapılır? 

Liste panelinde bulunan sil butonu yardımıyla ilgili stok girişi sistemden silinebilecektir. 

 

Not: Ambar girişlerinde düzenlemeye izin verilmemektedir. Eğer bir yanlış yapıldıysa silinip tekrar 

yapılmalıdır. 

 

1.5. Ambar Çıkış İşlemleri Ekranı 

 

1.5.1. Ambar Çıkış İşlemi Nasıl Yapılır? 

Ambar Çıkış İşlemleri menüsüne tıklandığında aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşılacaktır. Yeni çıkış 

yapabilmek için Yeni butonuna tıklanır. 



 

Ambar çıkışı yapılması için aşağıdaki panelde görüntülendiği gibi Ambar Çıkış Tarihi ve Öğün seçimi 

yapılmalıdır. Bu seçimler yapılmadan ürün listesi doldurulmamaktadır.  

 

Bu seçimler yapıldığında otomatik ürün listesi görüntülenecektir. Öğün seçimi yapılınca yemek listesi 

de ekranın sağında belirecektir. 

 

Malzeme listesinde ne zaman stok girişi ve çıkışı olmuş anlık stoğu ne kadar görülebilmektedir. 



 

Ambar çıkışı yapılması için yukarıdaki listeye çıkış miktarı tek tek girilmelidir. Bu süreci kısaltmak için 

Kurum Yemek İşlemleri menüsünde tanımlanan yemekler kullanılabilir. 

Yeni butonuna tıklandığında Yemek İşlemleri paneli otomatik belirecektir.  

 

Ekranın sağında daha önceden tanımlanmış yemekler listelenecektir. Ayrıca yemek listesinde anlık 

arama yeteneği bulunmaktadır. Bu listeden yemek seçimi yapıldıktan sonra Hesapla butonuna 

tıklanarak ne kadar stok düşümü yapılacağı ekranın sağındaki Yemek Malzemeleri panelinde 

görüntülenecektir. 

Not:  Hesaplama işleminin yapılabilmesi için Yemek Yiyen Kişi Sayısının girilmesi gerekmektedir. 

Hesapla butonuna tıklandığında hesaplamalar yapılacak kullanılacak maddeler için anlık stok bilgi , 

düşülecek miktar  ve stoğun yeterli yada yetersiz olduğu bilgisi aşağıdaki gibi ekrana yansıyacaktır. 



 

Uygula butonuna tıklandığında  hesaplanan rakamlar malzeme listesi panelindeki rakamlara otomatik 

yansıyacaktır. 

 

Ardından kaydet butonuyla yapılan işlemler kaydedilebilir.  

1.5.2. Ambar Çıkışlarını Arama İşlemi Nasıl Yapılır? 

Sayfaya giriş yapıldığında arama parametrelerinin bulunduğu bir ekranla karşılaşılacaktır. İlgili 

parametreleri girdikten sonra ara butonu yardımıyla yapılan stok çıkışları görülebilmektedir. 

 



 

Not: Ambar Çıkışlarında silme ve düzenleme işlemlerine izin verilmemektedir. 

1.6. Raporlar Ekranı 

Raporlar ekranı kurumların kendi hareketleri ve istatistiklerini takip etmesi için hazırlanmıştır. 

Raporlar ekranı ilk açıldığında aşağıdaki gibi parametre ekranıyla karşılaşılacaktır. Rapor tipi ve diğer 

parametreler seçilerek raporlama işlemi yapılabilir. 

 

Oluşturulan rapor örneği aşağıdaki gibidir. 



 

Ayrıca üretilen rapor, pdf,Word,excel gibi bir çok formatta dışarı aktarılabilir. 

 

1.6.1. Rapor Türleri 

 

a) Stok Hareket Belgesi; Belirlenen iki tarih aralığındaki stok hareketlerini 

listeler. 

b) Gruplanmış Stok Hareket Belgesi; Belirlenen iki tarih aralığındaki stok 

hareketlerini malzemeye göre gruplayarak listeler. 

c) Yemek Listesi Belgesi;  Belirlenen bir tarih için yemek listesini  belge şeklinde 

üretir. 

d) Saklama Tutanağı Belgesi; Belirlenen bir tarih için yemek listesini  saklama 

tutanağı şeklinde üretir. 

e) İmha Tutanağı Belgesi; Belirlenen bir tarih için yemek listesini  imha tutanağı 

şeklinde üretir. 

f) Yemek Tabelası; Belirtilen tarihe ait yemek listesini ve o gün için yapılmış 

stok çıkışlarını listeler. 

g) Stok Değerleme Raporu; Sistemde bulunan bütün malzemelerin listesini 

stoğuyla birlikte verir. Sayım tutanağı niteliğindedir. 



h) Kümülatif Maliyet Ortalaması Raporu: Belirlenen iki tarih aralığında günlük , 

günlük ortalama ve kümülatif maliyet ortalaması üreten rapordur. Aylık 

olarak kullanılması önerilir. 
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